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ОИ 04 – Ф 7.5/1-8                                                                                               

                                                                                          
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.05/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програма за одржување и заштита на општински патишта и 

улици на подрачјето на општина Илинден за 2019 година 
 
 

 
Се објавува Програма за одржување и заштита на општински патишта и улици 

на подрачјето на општина Илинден за 2019 година, бр. 07- 2456/2  од 27.12.2018 година 
што Советот на Општина Илинден ја донесе на 17 (седумнаеста) седница одржана на 
ден 27.12.2018 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                 
во Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
Арх.бр.08-13/1                                                                             ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 03.01.2019 год.                                                                                Градоначалник 
                                                                                                 м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за одржување и заштита на општински 

патишта и улици на подрачјето на 
Општина Илинден за 2019 година 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Илинден, декември 2018 година 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 од Закон за локална 
самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 20 став 1 точка 11 од Статут на 
општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.15/10), член  7 точка 
3 од Законот за комунални дејности (“Службен весник на РМ” бр.95/12, 163/13 и 
42/14)и член 14 став 8 и член 61 став 2 од Законот за јавните патишта (Сл.весник 
на РМ бр.84/08, бр.52/09, бр.114/09,бр.124/10, бр.23/11, бр.53/11, бр.44/12 
,бр.168/12, бр.163/13, бр.39/14 и бр.42/14),Советот на општина  Илинден на 
седницата одржана на ден 27.12.2018 година, донесе: 

 
 
 

Програма за одржување и заштита на општински патишта  
и улици на подрачјето на општина Илинден 

за 2019 година 
 
 

1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
Цел на Програмата е превземање на активности за одржување во функционална 
состојба на општинските улици и патишта за безбедно одвивање на сообраќајот 
на подрачјето на општина Илинден. 
 
 
2. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
Предмет на оваа Програма е превземање на активности кои се однесуваат на 
редовно, периодично и интервентно одржување и заштита на општинските улици 
и патишта, зимско одржување на локалните улици и патишта како и изградба и 
одржување на вертикална и хоризонтална сигнализација на подрачјето на 
општина Илинден во текот на 2019 година 
 
3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
 

Оваа програма се финансира од средства предвидени во Буџетот на 
општина Илинден за 2019 година: 

 
           -  Одржување и заштита на локалните патишта, улици и регулирање на 
режим на сообраќај – Потпрограма Ј60 и 

-Изградба на сообраќајна сигнализација-Потпрограма JF0 
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Распределбата на средствата за одржување и заштита на општинските улици и 
патишта ќе се врши на следниот начин:      
  
Р.бр. Опис на позиција Вредност во 

денари  
Буџетска 
 програма 

1 Одржување и заштита на локалните 
патишта, улици и регулирање на режим на 
сообраќајот 

 Ј60 

1.1 Крпење на ударни дупки со претходно 
засекување на рабовите во правилна форма, 
чистење, обезпрашување, прскање со 
битуменска емулзија и пополнување со 
асфалтна маса и вградување на ладен 
асфалт 

 
600.000,00 

 
Ј60(424320) 

1.2. Машинско чистење на банкини, изработка на 
банкини, ископ на канавки, набавка и 
монтажа на сливници, корекција на постоечки 
шахти, планирање на косини и ископи на 
тесни канали за површинско одведување на 
атмосферски води од коловозот 

 
 
 

350.000,00 

 
 
 

Ј60(424320) 

1.3 Зимско одржување на локалните патишта 
и мостови 

1.800.000,00 Ј60(424320) 

1.4 Изградба на хоризонтална и вертикална 
сигнализација 

750.000,00 Ј60(424320) 
300.000,00 ЈF0 (480190) 

  Вкупно 3.800.000,00 
 

 

 
 
4. ОБЕМ И ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ 
 

a) Обем 
 
• Одржувањето и заштитата на општинските улици и патишта 

опфаќа: 
 

- работи со кои континуирано се одржуваат во функционална состојба 
општинските главни сообраќајни улици и патишта и тротоарите за безбедно 
одвивање на сообраќајот; 
- работи на периодично одржување кои повремено се превземаат за 
продолжување на животниот век на патната инфраструктура; 
- констатирање на оштетувања и навремено превземање мерки и активности за 
нивно санирање, со поправка на ударни дупки и санација на прекопи. 
- работи на интервентно одржување за отстранување на оштетувања  настанати 
од непредвидени настани за обезбедување на непречен и безбеден сообраќај на 
општинските улици и патишта; 
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- редовно следење на состојбите на коловозите и тротоарите на општинските 
улици и патишта; 

Одржувањето и заштитата на општинските улици и патишта ги опфаќа 
следниве работни операции: раскопување деградиран асфалт, тампонирање со 
толчаник, прскање со емулзија, асфалтирање, чистење и транспортирање на 
раскопаниот материјал, крпење на ударни дупки, вградување на ладен асфалт, 
санирање и уредување на банкини, отстранување на вегетација од банкини и 
канафките, заливање на површински пукнатини со употреба на емулзија, чистење 
на канафки и пропусти, планирање на косини, сечење на постоечки асфалтни 
површини, ископ на канавки, тесни ископи на канали за одведување на 
атмосферските води паралелно со должината на патот и улицата со обработка на 
косини, чистење на коловозите, чистење и водење грижа за објектите за 
одводнување на патот, прифатни канавки и патни дренажи, косење на трева, 
oбновување на локалните оштетувања на коловозот и трупот на патот, 
одводнување на атмосферската вода од коловозот како и вонредни интервенци и 
за обезбедување на сигурен сообраќај. 

 
• Зимско одржување на локалните патишта и мостови 

Со активностите се планира во зимскиот период односно од месец (ноември до 
крајот на февруари) во зависност од интензитетот на снежните врнежи да се врши 
посипување со сол и ризлна на сите влезови на Општината, главните локални 
патишта и мостови во сите 12 населни места во вкупна должина од 306 
километри. Зимското одржување ќе се врши со специјално возило-камион со нож 
за расчистување на снег и снежни наноси и соларка. 
  

• Изградба на хоризонтална и вертикална сигнализација 
Со активностите се планира хоризонтално обележување на новоизградените 
улици и патишта, обновување на хоризонталната сигналзиација на главните 
сообраќајници, пешачки патеки, раскрсници и премини како и поставување на 
сообраќајни знаци за регулирање на режимот на сообраќај во Општина Илинден. 

 
б) Динамика 

Динамиката на одржувањето и заштитата на општинските улици и патишта 
ќе се извршува континуирано во текот на целата година. 
 
 
5. ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Активностите предвидени во оваа Програма ќе ги извршува јавното комунално 
претпријатие ЈКП Илинден н.м.Илинден основано од општина Илинден за вршење 
на работите утврдени со оваа Програма. 
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6. СЛЕДЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Следењето на извршувањето на Програмата за одржување на општински улици и 
патишта на подрачјето на општина Илинден за 2019 година ќе врши одделението 
за Инспекциски надзор или лицата овластени од страна на Градоначалникот на 
општина Илинден. 
 
 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа Програма влегува во сила од денот на објавување во Службен 
Гласник на општина Илинден. 

 
 
 
 
Арх.бр. 07-2456/2                         Совет на Општина Илинден 
Од 27.12.2018г                   Претседател 
               Александар Георгиевски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.05/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето 

на Општина Илинден за 2019 година 
 

 
Се објавува Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Илинден за 2019 година, бр. 07- 2456/3  од 27.12.2018 година што Советот на 
Општина Илинден ја донесе на 17 (седумнаеста) седница одржана на ден 27.12.2018 
година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                 
во Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
Арх.бр.08-13/2                                                                             ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 03.01.2019 год.                                                                                  Градоначалник 
                                                                                                 м-р Жика Стојановски с.р. 

 
 

 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                   
ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз  основа  на  член  36  став  1  точка  1  и  член  62  став  1  од  
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 
точка 43 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден 
бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина 
Илинден (Сл.гласник   на   општина  Илинден  бр.12/09),  член  20   ст ав   1   и   
став   3 од   Законот  за  просторно  и  урбанистичко  планирање  (Сл.весник  
на  Р.М. бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.31/16, бр.163/16, бр.90/17, бр.64/18 и 
бр.168/18), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 
д е н 27.12.2018 година 
 
 

ПРОГРАМА 
за изработка на Урбанистички планови на подрачјето 

на Општина Илинден за 2019 година 
 
 
 

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

   Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето                      
на Општина   Илинден   за    2019  година   претставува   основа                       
за:    изработка и донесување на Урбанистички планови за село, Урбанистички 
планови  вон населено  место,  како  и  за  нивна  измена  и  дополна,  изработка  
на  стручни ревизии,  изработка на ажурирани геодетски подлоги, изработка   на   
Извештаи за   стратешка   оцена   на   влијание   врз   животна средина, 
изработка на Општ акт, како и за негова измена и дополна, изработка на 
Архитектонско урбанистички проекти, изработка на Проект за инфраструктура, 
изработка на Локална урбанистичка планска документација и е основа за 
уредување и опремување на градежното земјиште. 
 

2.ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
 

Предмет на Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето                
на Општина   Илинден   за    2019  година  се урбанистички планови опфатени 
со Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина   
Илинден за 2018 година бр.07-1810/9 од 26.12.2017 година, за кои не                       
е отпочната/завршена постапка за нивно донесување и урбанистички планови и 
друг вид на урбанистичко планска документација koи се одобрени од Комисијата 
за урбанизам при Општина Илинден утврдени со Записник  по објавен Јавен 



повик бр.10-605/1 од 02.03.2018 година на кој се поднесени 65 (шеесет и пет) 
иницијативи од физички и правни лица.    

  Со  Програмата  за  изработка  на  урбанистички  планови   на  подрачјето  
на Општина Илинден за 2019 година се предвидува изработката на следните 
урбанистички планови и друг вид на урбанистичко планска документација: 

Бр  
Урбанистички план/Локална 

урбанистичка планска 
документација 

 
Населено 
место/КО 

 
Површи
на (во 

хектари)- 
приближ

но) 

 
Намена на    
земјиштето 

  
Финансирање 

 1 
   

Измена и дополнување на 
Урбанистички план за село 

Илинден-Блок 23 со 
разработка на Блок 23  

 
 

 
  Илинден 

 
 

13,44 

 
 

Разработка 
на намени 

 
 

Финансирање  
од страна на 
инвеститор 

2  
Измена и дополнување на  
Урбанистички план за село  
Илинден со разработка на 

Блок 24 

 
 

Илинден 

13,50 Повеќе 
намени 

 
Финансирање  
од страна на 

инвеститор 

3  
Измена и дополнување на 
Урбанистички план за село 

Илинден- разработка на  
Блок 6 

 
 

Илинден 

 
 

 
 8,29 

  
Повеќе 
намени 

 
Финансирање 
 од страна на 
инвеститор  

 

4  
 

Измена и дополнување 
на Урбанистички план 

за село Илинден – 
разработка на Блок 7 

 
 
 
Илинден 

 
 

13,44 

 
 
 

Повеќе 
намени 

 
 

Финансирање  
од страна на 
инвеститор  

 

5  
 

Измена и дополнување 
на Урбанистички план 

за село Илинден – 
разработка на Блок 8 

 
 
 
Илинден 

 
 

2,16 

 
 
 

Повеќе 
намени 

 
 

 
Финансирање  
од страна на 
инвеститор  

 



6  
 

Измена и дополнување 
на Урбанистички план 

за село Илинден – 
разработка на Блок 13 

 
 
 
Илинден 

 
 

8,25 

 
 
 

Повеќе 
намени 

 
 

 
Финансирање  
од страна на 
инвеститор  

 

7  
 

Измена и дополнување 
на Урбанистички план 

за село Илинден – 
разработка на Блок 21 

 
 
 
Илинден 

 
 

8,12 

 
 
 

Повеќе 
намени 

 
 

Финансирање  
од страна на 
инвеститор  

 

8  
 

Измена и дополнување 
на Урбанистички план 

за село Илинден – 
разработка на Блок 33 

 
 
 
Илинден 

 
 

7 

 
 
 

Повеќе 
намени 

 
 

 
Финансирање  
од страна на 
инвеститор  

 

 9  
Урбанистички план 
вон населено место 
Илинден за изградба 

на стопански комплекс 
со основна класа на 
намена Г2-Лесна и 

незагадувачка 
индустрија 

-Ајватовски пат-Ко 
Илинден вон град 

 
 

 
   Илинден 

 
 

     
17 

 
 

Г2-Лесна и   
незагадувачка 

индустрија 

 
 
 

Финансирање  
од страна на 
инвеститор 

10  
Урбанистички план  
вон населено место 
Илинден за лесна и 

незагадувачка 
индустрија-Г2 на  

КП 2404/1 КО Илинден 
вон град 

 
 
    
 
  Илинден 

 
 

   
 

9,9 

 
 
 

Г2- лесна и 
незагадувачка 
индустрија 

 
     
 

 
Финансирање  
од страна на 
инвеститор 

11  
 
Измена и дополнување на 
Урбанистички план за 
село Марино - Блок 18  

 
 
 
 
Марино 

 
 
 
 

8,15 

 
 
 
Повеќе 
намени 

 
 

Финансирање  
од страна на 
инвеститор 



 
  3.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
 

Програмата  за изработка на Урбанистички планови на подрачјето                   
на општина Илинден  за  2019  година  ќ е  се финансира: од Буџет                         
на општина Илинден во кој се утврдени средства во износ од 500.000,00 
денари, во Програма F10, ставка 425640 „Изработка на просторни и 

12  
 

Измена и дополнување на 
Урбанистички план за 

село Кадино - разработка  
на блок 1  

 
   
 
   Кадино 

 
 
 

5,4 

 
 
Повеќе  
намени 

 
Финансирање  
од страна на 
инвеститор 

13  
 

Измена и дополнување на 
Урбанистички план за 

село Кадино - разработка  
на блок 2  

 
   
 
   Кадино 

 
 

3,6 
 

 
 
 
Повеќе  
намени 

 
Финансирање  
од страна на 
инвеститор 

14  
 

Урбанистички план вон 
населено место „Авто 

патека Илинден„ со основна 
класа на намена Д3, 

општина  
Илинден 

 
 
 
Бунарџик 
Миладиновци 
Бујковци 

 
 
 
 
165,04 

 
Д1, Д2, Д3 
Парковско 
зеленило 
заштитно 
зеленило и 
спорт и 
рекреација 

 
Финансирање  
од страна на 
инвеститор  

15  
 
 

Урбанистички план за село 
Ајватовци со проширување  

на граници на планскиот 
опфат со зона за домување  

 
 

 
Ајватовци 

 
     

65 

 
 
А1-домување во 
станбени куќи 

 
 

 
Финансирање  
од страна на 
инвеститор и 

Буџет на општина 

16  
Локална урбанистичка 

планска документација со 
намена  

А4-Времено сместување за 
формирање на ГП на КП 4/8  
и дел од КП 4/10 КО Кадино, 

 И  

 
 
 
КО Кадино 

 
2,48 
 

 
А4-Времено 
сместување 

 
Финансирање  
од страна на 
инвеститор 

  
Вкупно  350,77 хектари 

  



урбанистички планови“ и од средства кои што ќе бидат на товар на 
заинтересирани инвеститори. 

 
4.ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на општина 
Илинден  за  2019  година  ќе  се  реализира  континуирано  во  текот  на  
2019 година. 

 
5.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Во  текот  на  годината,  во  зависност  од  потребите  и  заради  
усогласување по иницијативите за изработка и донесување на урбанистички 
планови поднесени од заинтересирани правни и физички лица прифатени по 
Јавниот повик, Програмата за изработка на Урбанистички планови на 
подрачјето на општина Илинден за 2019 година може да претрпи измени и 
дополнувања. 
Врз основа на Програмата за изработка на Урбанистички планови на 
подрачјето на општина Илинден за 2019 година, Општината како нарачател 
на плановите склучува Договор за изработка на истите со правни лица кои 
имаат лиценца за изработка на истите, согласно закон. 
Програмата    за    изработка    на    Урбанистички    планови    на    
подрачјето на  Општина Илинден за 2019 година влегува во сила од денот 
на објавување во Службен гласник на општина Илинден, а ќе се објави во 
електронска форма и во информацискиот систем е-урбанизам. 
 
 
 

 
Архивски број: 07-2456/3                               Совет на Општина Илинден 
Од 27.12.2018 год.                                                    Претседател 
                                                                 м-р Александар Георгиевски  с.р.                                                    

 
 



издание 1 2010/03/29 

                                                                                                                             
ОИ 04 – Ф 7.5/1-8                                                                                               

                                                                                          
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.05/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно 
земјиште во сопственост  на Република Mакедонија на подрачјето на Општина 

Илинден за 2019 година 
 

Се објавува Програма за работа во областа на располагањето со градежно 
земјиште во сопственост на Република Mакедонија на подрачјето на Општина Илинден 
за 2019 година, бр. 07- 2456/4  од 27.12.2018 година што Советот на Општина Илинден 
ја донесе на 17 (седумнаеста) седница одржана на ден 27.12.2018 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                 
во Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
Арх.бр.08-13/3                                                                             ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 03.01.2019 год.                                                                                Градоначалник 
                                                                                                 м-р Жика Стојановски с.р. 

 
 



 

 

 
 

 
           
                           ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
          
Врз основа на член 99 став 1 алинеја 1 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник 
на РМ бр. 5/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 , 142/16 и 190/16), Советот на Општина 
Илинден на седницата одржана на ден 27.12.2018 година, донесе: 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2019 ГОДИНА 
 

Вовед 
 Општдел 
 Просторен опфат и предмет наПрограмата 
 Основи за изработка наПрограмата 

- Законскиоснов 
- Основни планскидокументи 

 Лица вклучени во изработка наПрограмата 
 

Глави на Програмата 
 

1. Цели наПрограмата 
 Општи цели наПрограмата 
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбаниблокови 

и локалитети 
 

2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет наПрограмата 
(групирани по урбанистички план) 

 Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање 
вотоа населеноместо/локалитет 

 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет 
на менаџирање во тоа населеноместо/локалитет 

 Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвиденаактивност) 
- Градежни парцели што ќе бидат предмет на оттуѓување по пат на јавно 

надавање 
 

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е 
предмет на овааПрограма 

 Дефинирање на целна група за оделни групи на градежнипарцели 
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки иканали
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• Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација 

на маркетингстратегијата 
• Дефинирање на временската рамка за имплементација на 

маркетинг стратегијата 
• Лица задолжени за имплементација на маркетингстратегијата 

 
4. Динамика на реализација наПрограмата 
• Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување 

на огласите и распределба на градежните парцели потурнуси 
• Пропишување на условите занадавање 
• Лица надлежни за реализација наПрограмата 

 
5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација 

на Програмата (приходна страна наПрограмата) 
 

6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација 
на Програмата (расходна страна наПрограмата) 

 
7. Преодни и завршниодредби 

 
 

Изработиле: 
 

 Дејанче Богдановски, Секретар 
• ВеснаСтојановска, дипломиран економист, Советник за јавни набавки, 
• Елена Таневска, дипломиран правник, Помлад соработник за правни 

работи 
• Елена Димитријевиќ, дипломиран правник, Помлад соработник за 

изготвување на техничка документација за јавни набавки 
• Тања Маневска Николовска, дипломиран правник, Помлад соработник 

за управување со човечки ресурси 
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Содржини и теми во Програмата 

 
ВОВЕД 
 
Општ дел 

 
Согласно Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 5/15, 98/15, 

193/15, 226/15,31/16 ,142/16 и 190/16), градежното земјиште може да биде во 
сопственост  на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, домашни и странски правни и физичкилица. 

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски.Сопственоста  
на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за 
стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во  
градот Скопје и градот Скопје донесуваСоветот. 

Сопстеноста на општините им ги овозможува следните права: на градење, 
користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на 
градежното земјиште. 

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува 
Владата на Република Македонија. 

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите 
правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. 
Правото на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на 
општините. 

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она  
што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или подповршината. 

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а 
уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес. 

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и 
неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден  објект  од 
траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници    
на градежнатапарцела. 

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална 
инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална 
инфраструктура. 

Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација. 

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со 
урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од 
една, од дел или од повеќе катастарски парцели. 

Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и 
заведен во јавните книги за недвижности. 

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до 
реализација на урбанистички план или урбанистичка  документација.   

Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не 
може да се стекне сопственостнаградежнотоземјиште.
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Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за 
инсталацииодкомуналната инфраструктура. 

Прометот со градежното земјиште е слободен. 
Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се оттуѓи 

по пат на јавно наддавање и со непосредна спогодба, да се даде на користење 
(концесија или јавно приватно партнерство),да се даде под долготраен и 
краткотраен закуп, да се разменува или да се востановат други стварниправа. 

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи 
по пат на јавно наддавање во следните случаи кога: 
- градежното земјиште во рамките на градежна парцела е во целост сопственост на 
Република Македонија без правни и физички пречки во смисла на овој закон и  
- најмалку 70% од вкупната површина на градежната парцела е сопственост на 
Република Македонија без правни и физички ограничувања во смисла на овој 
закон. 

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се 
оттуѓи со непосредна спогодба во следните случаи: 
- за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација доколку лицето има во сопственост повеќе од 
30% од градежната парцела,  
- на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти изградени со 
градежно-техничка документација и запишани во јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите, кои не поседуваат акт за доделување на правото на 
користење на градежното земјиште;  
- на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти запишани во јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите, на градежно земјиште на кое 
имаат засновано право на долготраен закуп, доколку објектите се изградени 
согласно со урбанистички план или урбанистичка планска документација и доколку 
ја имаат исплатено закупнината за тековната година и другите давачки кои 
произлегуваат од договорот за долготраен закуп и  
- на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено 
решение за утврдување на правен статус согласно со Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти или Законот за заклучување на стечајните постапки 
отворени согласно со Законот за присилно порамнување стечај и ликвидација и 
Законот за стечај, врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности. 
 
А) Просторен опфат и предмет на Програмата 

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во 
сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на 
Општина Илинден, дефинирана според територијалната организација на  
Република  Македонија, за време на календарска 2019 година, а врз основа 
на  донесените  урбанистички планови од страна на Совет на општина 
Илинден врз основа на кои може да се издаде одобрение заградење. 
Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат 
градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните  населени  
места и локалитети: Илинден, Марино и Кадино и тоа согласно следните 
урбанистички планови и урбанистички планскидокументации: 
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1.УрбанистичкипланзаселоИлинден,соразработканаБлок3,4,5,13,14,24,26,32,33,п
ланскипериод 2014-2024година,општинаИлинден,Одлукабр.07-2660/4 
од28.10.2015 година, 
2.Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО КадиноБлок 32 
(изменаи  дополнување) КО Марино–Одлукабр.07-2097/7од21.08.2012 година, 
3.Урбанистички план за село Кадино со разработка на Блок 2, Блок 3, Блок 12, 
Блок 16, Блок 17 и Блок 19, плански период 2014-2024 година, општина Илинден, 
Одлука бр.07-2310/3 од 11.09.2015 година, 
4.Урбанистички план за село Марино, со разработка на Блок 4, Блок 6, Блок 9 и  
Блок 12, плански период 2014-2024 година, општина Илинден, Одлука бр.07-
2429/3 од 24.09.2015 година и 
5. Урбанистички план за вон населено место Илинден, за дел од стопански  
комплекс, КО Илинден-УБ2, УБ3 и УБ4, измена и дополна, донесен со Одлука 
бр.07-464/3 од 13.03.2009година. 
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Б) Основи за изработка на Програмата 
 

• Законскиоснов 
Законски основ на Програмата за управување со градежното земјиште се: 
Закон за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М.бр.5/02), Закон за  
градежно земјиште (Сл.весник на Р.М. бр.5/15, бр.98/15, бр.193/15, бр.226/15, 
бр.31/16, бр.142/16 и бр.190/16) и чл. 20 од Статутот на Општина Илинден 
(Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10). 

 
• Основни планскидокументи 

Други документи потребни за изработка на Програмата се следните 
стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво: 

 
o Стратегија за локален економски развој на Општина Илинден за 

плански период од 2017 до2021година 
 

o Програма за изработка на урбанистички планови 
наподрачјето на општина Илинден за 2019 година 

 
В) Лица вклучени во изработка на Програмата 

 
• Дејанче Богдановски,Секретар, 
• ВеснаСтојановска, дипломиран економист, Советник за јавни набавки, 
• Елена Таневска, дипломиран правник, Помлад соработник за правни 

работи 
• Елена Димитријевиќ, дипломиран правник, Помлад соработник за 

изготвување на техничка документација за јавни набавки 
• Тања Маневска Николовска, дипломиран правник, Помлад соработник 

за управување со човечки ресурси 
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ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА: 

 
1. Цели наПрограмата 

 
 Општи цели на Програмата 

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку 
правење просторни услови за развој. 

 
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбаниблокови и 

локалитети 
Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување 
на дејност и за живеење можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа 
да придонесат за развој на населеното место/локалитет, користење на 
локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на простор и 
подобри услови за живеење. 
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2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет наПрограмата 

(групирани по населено место и по урбанистички план) 
 

Детален преглед на градежни парцели што ќе  бидат  предмет  на 
менаџирање по населено место и урбанистички план (Табеларен и 
графички прилог) 

 
Бр. Градежни 

парцели 
Наменана 
градежна 
парцела 

Населено 
место 

Назив на урбанистички 
план 

Бројна 
градежна 
парцела 

1 ГП 32.62 32.62- 
Г2Лесна и 
незагадувачка
индустрија- 

Илинден  
–блок 32 

Урбанистички 
план за село 
Илинден, 
соразработка на 
Блок 3,4, 5, 13, 
14, 24, 26, 32,33, 
плански 
период2014-2024 
година,општина 
Илинден 

1 
(1.650 м2) 

2 ГП 32.15 
ГП 32.16,ГП 
32.17,ГП 
32.18, ГП 
32.28, ГП 
32.29, ГП 
32.30, ГП 
32.31 

ГП 
32.15,32.16,3
2.17,32.18, 
32.28,32.29, 
32.30,32.31–
А1 Домување 
востанбени 
куќи 

Илинден  
–блок 32 

Урбанистички 
план за село 
Илинден, 
соразработка на 
Блок 3,4, 5, 13, 
14, 24, 26, 32,33, 
плански 
период2014-2024 
година,општина 
Илинден 

8 
(3.212 m2) 

3 ГП 5.1 
 

ГП 5.1-Б2 
Големитрговс
ки единици 
 

Марино 
Локалитет 
-Јака 

УрбанистичкипланзаИли
нден, Марино и дел од 
КО Кадино, Блок32 

1 
(5.236 м2) 

4 ГП7.49, 
ГП7.50, 
ГП7.52, 

ГП 7.49, 7.50, 
и7.52 А1- 
Домување во 
станбени 
куќи 

Марино 
Локалитет 
-Јака 

УрбанистичкипланзаИли
нден, Марино и дел од 
КО Кадино, Блок32 

3 
(1.450 м2) 

5 ГП 3.7 Б1- Мали 
комерцијалн
и и деловни 
намени со 
компатибилн
и класи на 
намени А3, 
Б4 

Кадино Урбанистички план за 
селоКадиносоразработ
канаБлок 
2,Блок3,Блок12,Блок16
, 
Блок17иБлок19,плански
период 2014-2024 
година, општина 
Илинден 

1 
(1.717м2) 
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6 ГП 16.23 ГП16.23-Г2 
лесна и 
незагадувачк
а 
индустрија,Г
3 сервиси и 
Г4стовариш
та 

Кадино Урбанистички план за 
село 
Кадиносоразработкана
Блок 
2,Блок3,Блок12,Блок16
, 
Блок17иБлок19,плански
период 2014-2024 
година, општина 
Илинден 

1 
(3.000м2) 

7 ГП17.8 
ГП17.9 
ГП 17.10 

ГП 17.8, 
ГП17.9и 
ГП17.10-А1 
домување 
во 
станбеникуќ
и 

Кадино Урбанистички план за 
село 
Кадиносоразработкана
Блок 
2,Блок3,Блок12,Блок1, 
Блок17иБлок19,плански 
период 2014-2024 
година,општина 
Илинден 

3 
(2.076м2) 

 
8 ГП 12.5 

ГП 12.78 
 

ГП 12.5 
и12.78- 
В2 здравство 
и социјална 
заштита 
 

Марино Урбанистички план за 
селоМарино,соразрабо
тканаБлок 
4,Блок6,Блок9иБлок12, 
плански период2014-
2024година, општина 
Илинден 

2(2.891
м2) 

9 ГП 12.183 ГП 12.183-Б5 
хотелски 
комплекси 

Марино Урбанистички план за 
селоМарино,соразрабо
тканаБлок 
4,Блок6,Блок9иБлок12, 
плански период2014-
2024година, општина 
Илинден 

1 
(5.177м2) 

10 ГП 3.9 Г2 Лесна и 
незагадувачк
а индустрија 

Илинден Урбанистички план за 
вон населено место 
Илинден, за дел од 
стопански комплекс, КО 
Илинден-УБ2, УБ3 и 
УБ4, измена и дополна, 
донесен со Одлука 
бр.07-464/3 од 
13.03.2009 година 

1 
(12.040м2) 

ВКУПНО 22 
(38.449м2) 
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3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е 
предмет на овааПрограма 

 
 Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежнипарцели 

 
a. Целна група за наменска зона А1 – домување во станбени куќи: млади 

брачни парови, граѓани со помала куповна моќ, граѓани со 
субстандардни услови за живеење. 
 

b. Целна група за наменска зона Б2 – големи трговски единици:домашни 
и странски инвеститори заинтересирани за изградба на трговски 
центар, супермаркет и сл. 

 
c. Целна група за наменска зона Б5 – хотелски комплекс: Домашни и 

странски инвеститори за изградба на хотелскикомплекс. 
 

d. Целна група за наменска зона Г2 – лесна и незагадувачка индустрија: 
Домашни и странски инвеститори за проширување на постоечки 
индустриски капацитети, откупно дистрибутивни и логистички центри, 
производство, складирање ислично, 

 
e. Целна група за наменска зона В2 – здравство и социјална 

заштита: сите жители на општинаИлинден. 
 

 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали: 
 Надградба и проширување на веб страната на општина Илинден, развивање 

на инфраструктура за информатичка техологија, интерактивна ВЕБ страница 
и интернет, изготвување и дистрибуција на промотивен 
материјал,презентирање  и лобирање на општината, медиумско 
презентирање на економските потенцијали и ресурси на општина Илинден, 
изработка на елаборати за можности за инвестирање, издавање на 
Општински информатор, изработка на 3Д анимација, одржување на Форуми 
за локален економски развој ислично. 

 Опфат и трошоците поврзани со имплементација намаркетинг 
стратегијата 
Трошоци и потребни средства за имплементација на цела Годишна Програма 
- 1.000.000,00 денари од Програма Ф10-Урбанистичко планирање, ставка 426-
Други тековни расходи, подставка 426990 – Други оперативни расходи.  

 Временската рамка за имплементација на маректинг стратегијата  
Континуирано во текот на цела година, до реализација на 
ГодишнатаПрограма. 

 Лица задолжени за имплементација на маркетингстратегијата 
Дејанче Богдановски, Зоранчо Гриовски, Ристо Томовски
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4. Динамика на реализација наПрограмата 

 
 Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување 

на огласите и распределба на градежните парцели потурнус 
Број на градежни парцели 

 
Бр. Градежни 

парцели 
Назив на 

урбанистички 
план 

Број на 
турнуси 
за 
објавува
ње на 
оглас 

Временски период  
за објавување на 
огласите 

Број на 
градежна 
парцела 

1 ГП 32.62 Урбанистички 
план за село 
Илинден, 
соразработка на 
Блок 3,4, 5, 13, 
14, 24, 26, 32,33, 
плански 
период2014-
2024 
година,општина 
Илинден 

1 Континуирано во 
текот на годината 

освен во временски 
период во кој е 

забрането 
објавувањето 

согласно закон  

1 
(1.650м2) 

2 ГП 32.15 
ГП 32.16,  
ГП 32.17,  
ГП 32.18,  
ГП 32.28,  
ГП 32.29,  
ГП 32.30, 
ГП 32.31  

Урбанистички 
план за село 
Илинден, 
соразработка 
наБлок 3, 4, 5, 
13,14, 24, 26, 
32,33, 
планскипериод 
2014-2024 
година, 

1 Континуирано во 
текот на годината 

освен во временски 
период во кој е 

забрането 
објавувањето 

согласно закон 

8 
(3.212м2) 

3 ГП 5.1 
 

Урбанистички 
план заИлинден, 
Марино 
иделодКО 
Кадино, Блок 32 

1 Континуирано во 
текот на годината 

освен во временски 
период во кој е 

забрането 
објавувањето 

согласно закон 

1 
(5.236м2) 

 

4 ГП7.49, 
ГП7.50, 
ГП 7.52 

Урбанистички 
план заИлинден, 
Марино 
иделодКО 
Кадино, Блок 32 

1 Континуирано во 
текот на годината 

освен во временски 
период во кој е 

забрането 
објавувањето 

согласно закон 

3 
(1.450м2) 

5 ГП 3.7 Урбанистички 
план за село 
Кадино 

1 Континуирано во 
текот на годината 

освен во временски 

1 
(1.717м2) 
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соразработка 
наБлок 2, Блок 
3, Блок 12, 
Блок16, Блок 17 
и Блок 
19,плански 
период 2014-
2024 година, 
општинаИлинде
н 

период во кој е 
забрането 

објавувањето 
согласно закон 

6 ГП 16.23 Урбанистички 
план за 
селоКадино 
соразработка на 
Блок 2, Блок 
3,Блок 12, 
Блок16, Блок 17 
иБлок19,планск
ипериод 2014-
2024 година, 

1 Континуирано во 
текот на годината 

освен во временски 
период во кој е 

забрането 
објавувањето 

согласно закон 

1 
(3.000м2) 

 
7 ГП17.8 

ГП17.9 
ГП 17.10 

ГП 17.8, ГП 17.9 
и ГП17.10-А1 
домување во 
станбеникуќи 

1 Континуирано во  
текот на годината 

освен во временски 
период во кој е 

забрането 
објавувањето 

согласно закон 

3 
(2.076м2) 

8 ГП 12.5 
ГП 12.78 
 

ГП 12.5 и 12.78-
В2 здравство и 
социјална 
заштита 
 

1 Континуирано во 
текот на годината 

освен во временски 
период во кој е 

забрането 
објавувањето 

согласно закон 

2 
(2.891м2) 

9 ГП 12.183 ГП 12.183-Б5 
хотелски 
комплекси 

1 Континуирано во 
текот на годината 

освен во временски 
период во кој е 

забрането 
објавувањето 

согласно закон 

1 
         (5.177м2) 

10 ГП 3.9 Г2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија 

1 Континуирано во 
текот на годината 

освен во временски 
период во кој е 

забрането 
објавувањето 

согласно закон 

1 
(12.040м2) 

ВКУПНО 22 
(38.449м2) 
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 Пропишување на условите занадавање 

Се пропишуваат/определуваат следните параметри: 
- Банкарска гаранција заучество, 
- Интернет страница на кое ќе се врши наддавањето - 

www.gradezno- zemjiste.mk 
- Условите за учество и другиобврски. 

 
 Лица надлежни за реализацијата наПрограмата 
- Весна Стојановска, дипломиран економист, Советник за јавнинабавки 
• Елена Таневска, дипломиран правник, Помлад соработник за правни 

работи 
• Елена Димитријевиќ, дипломиран правник, Помлад соработник за 

изготвување на техничка документација за јавни набавки 
• Тања Маневска Николовска, дипломиран правник, Помлад соработник 

за управување со човечки ресурси 
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5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација наПрограмата 
 

Бр. Населено 
Место 

(Локалитет) 

Проценка 
на 

финансиски 
приходи 

1 Илинден – Блок 32 6.700.000,00 
2 Марино-Локалитет Јака 9.200.000,00 
3 Кадино-Блок 3 2.367.000,00 
4 Кадино-Блок 16 4.100.000,00 
5 Кадино-Блок 17 2.900.000,00 
6 Марино -Блок 12     11.100.000,00 
7 Илинден-Стопански комплекс УБ2,3 и 4 16.600.000,00 

 
ВКУПНО 

 
52.967.000,00 

 
6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација наПрограмата 

 
- 1.000.000,00 денари од Програма Ф10-Урбанистичко планирање, ставка 426-

Други тековни расходи, подставка 426990 – Други оперативни расходи. 
 
7. Средствата собрани по основ на оттуѓувањето на градежно земјиште во 
сопственост на Република Македонија ќе бидат целосно искористени за 
финансирање на капитални инфраструктурни проекти. 
 

   8. Преодни и завршниодредби 
 

- Програмата ја усвојува Советот наопштината. 
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста 

по која и седонесува. 
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е 

Градоначалникот на општината. 
- Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во Службениот гласник наопштината. 
 

Арх. број:  07- 2456/4  
Датум на донесување:27.12.2018год.   
          
        Совет на Општина Илинден 
                                                                                                     Претседател 

м-р Александар Георгиевски с.р.
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.05/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програма  за одржување јавна чистота на подрачјето на 

Општина Илинден  за 2019 година 
 

Се објавува Програма  за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина 
Илинден  за 2019 година, бр. 07- 2456/5  од 27.12.2018 година што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на 17 (седумнаеста) седница одржана на ден 27.12.2018 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                 
во Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
 
Арх.бр.08-13/4                                                                             ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 03.01.2019 год.                                                                                  Градоначалник 
                                                                                                 м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Закон за локална 

самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 14 од Статут 
на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10),член 134 
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен 
гласник на општина Илинден бр.12/09)  и член 12 од Закон за јавна чистота 
(Службен весник на РМ бр.111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 23/11; 53/11; 80/12 ; 
163/13;44/15,147/15 и 31/16) Советот на Општина Илинден на седницата одржана 
на 27.12.2018 година донесе: 
                                               

П Р О Г Р А М А 
за одржување јавна чистота на подрачјето на 

Општина Илинден  за 2019 година 
 
       Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина 
Илинден за 2019 година ги дефинира: видот и обемот на работите што треба да 
се извршат, финансиските средства за вршење на работите, временските рокови 
за извршување на работите, како и динамиката и начинот на вршење на работите. 
 

                                   1.Цел на Програмата 
 Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина 
Илинден е креирана за одржување на оптимална јавна чистота на највисоко ниво 
преку зајакната контрола на сите создавачи на отпад со цел да се намалат 
трошоците за одржување на јавна чистота преку: 

- одговорност на субјектите од создавање преку постапување до одлагање   
  на отпадот; 
- едукација од страна на извршителот на програмата; 
- подигнување на јавната свест; 
- чести контроли на терен од страна на надлежниот општински орган -     
  Одделението за инспекциски надзор; 

        -систем за стимулација - опомени и казни. 
2. Финансирање на Програмата 

За  реализација на предметнава програма и за успешно реализирање на 
програмски предвидените задачи и активности се предвидува да се обезбедат 
финансиски средства во износ од 5.000.000,00 денари и тоа за: 
 5 000 000,00 денари предвидени за одржување на јавна чистота  

од надоместокот за одржување на јавна чистота согласно член 24 од Законот за 
јавна чистота (Сл.Весник на РМ бр.111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 23/11, 53/11, 
47/12,80/12 ,163/13,44/15 и 147/15) од домаќинства и од правни субјекти; 
(од надомест за комунална дејност и парични казни од комунални прекршоци)  
ПРОГРАМА Ј40 подставка 424320 –одржување на автопати ,улици и патишта 
-Чистење на снег и мраз во зимски услови согласно член 22 од Законот за 
јавна чистота е опфатена во програмата за одржување и заштита на општински 
улици и патишта на територијата на општина Илинден за 2019година од Буџетот 
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на општина Илинден во ПРОГРАМА Ј60 подставка 424320-одржување на 
автопати ,улици и патишта  

Висината на надоместокот за одржување на јавна чистота е утврдена со 
Одлука бр. 07-2187/2 од 24.12.2010 година донесена од Советот на Општина 
Илинден согласно член 24 од Законот за јавна чистота (Законот за јавна чистота 
Сл.Весник на РМ бр.111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 23/11, 53/11, 47/12, 80/12, 
163/13,44/15, 147/15 и 33/16). 
 
 

3. Вид, обем, динамика, начин и рокови за извршување на работите 
 

3.1 Вид и обем на работите 
 

Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од :  
 
Машинско и рачно метење на улиците, како и сите други јавни површини и 

отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота и 
празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени на подрачјето на Општина 
Илинден, миење на улици, машинско и рачно чистење на отворени одводни 
канали, чистење и одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови. 
      Во планирањето и димензионирањето на работата, за одржувањето на 
чистотата на јавните површини како клучни фактори се земени : 
 Одредувањето на нивото и динамиката на одржување на комуналната јавна 

чистота на јавните површини (категоризацијата); 
 Димензиите, типот и формата на јавните површини (големина); 
 Начинот на одржување на јавната чистота; 
 Потекло и вид на сметот на јавните површини. 

Под поимот ,,смет‘‘ се подразбира збир на отпадоци кои се создаваат при 
одржувањето на јавната чистота. 

Под поимот ,,собирање на смет‘‘ се подразбира отстранување на 
создадениот смет и сместување во садови за смет. 

Според начинот на живеење и работењето на луѓето, одржувањето на 
јавната чистота е условено од следниве фактори: 
         - густината на населеност; 
         - фреквенцијата на луѓе и моторни возила; 
         - степенот на нечистотија; 
         - степен на пречки (паркирани возила и др.); 
         - инфраструктурните сообраќајни услови; 
         - културните навики на населението; 
         - стандардот; 
         - самодисциплината на граѓаните; 
         - придржувањето на позитивните прописи. 
         Од овие фактори е условен и степенот на загаденост на јавните површини, 
начинот и динамиката на одржување на истите.  
Секојдневен смет  
       а)  Отпадоци од возила кои настануваат при : 
        -  превоз на разновиден материјал (градежен материјал, овошје, зеленчук и 
           технолошки материјал); 
        -  товарање и растоварање на разни стоки; 
        -  собирање на домашен смет и смет од правни субјекти; 
        -  косење на тревни површини. 
       б) При интензивно врнење на дождови 
        -  наноси од земја, песок, лисја и др.    
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       в) отпад при чистење на отворени одводни канали 
         - трска, наноси од земја, капини и др.    
  Сезонски смет 

      Се појавува сезонски и обично го има во два вида:  
       -  лисја од дрвјата, суви гранки и сл. 
       - песок и ситен камен кој во зимскиот период служи за посипување на 
јавните површини заради намалување на лизгавоста, кој по престанокот на 
мразевите и снеговите треба темелно да се отстрани; 
      -  снег и мраз; 
3.2 Динамика, начин и рокови за извршување на работите 

 За изработка на организациониот план за чистење на јавните површини 
еден од важните фактори е категоризацијата на јавните површини. 
Категоризацијата на јавните површини зависи од : населеноста, распоредот на 
работните и станбените објекти  и интензитетот на сообраќајот. Имајќи го во 
предвид минатогодишното искуство ја предлагаме следнава категоризација : 
I Категорија -улиците, тротоарите, плочниците  со густа фреквенција на движење. 
Метачите ќе вршат рачно метење во поширокото централно подрачје и празнење 
на уличните корпи за отпад во ова подрачје: 
- чистење три пати неделно;  
- метење еднаш во две недели; 
- миење на улици еднаш месечно (во летен период) и по потреба; 
Летниот период за чистење е од 01 април до 31 октомври и во овој период се 
врши рачно и машинско миење и метење на јавните сообраќајни површини и тоа 
по правило во раните утрински часови и по укажана потреба.  
Зимскиот период за чистење е од 01 ноември до 31 март и во овој период 
најчесто се врши само метење на јавните сообраќајни површини и чистење на 
рабници. 
 Приоритет при чистење на јавните површини од I Категорија се: ул.2, 
ул.8, ул.9 н.м. Илинден, ул.500, ул.531, ул.532,ул.534 во н.м. Марино и ул.10, 
ул.1,ул.2 и ул.3 н.м. Кадино како и сите влезови и излези на општината. 
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II Категорија - населени улици и подрачја со послаба фреквенција на луѓе и 
моторни возила каде работите(метење,чистење и собирање на отпадоците) ќе се 
изведуваат два пати во неделата. 
 
 

Ред. 
бр. 

релација, патен правец,  улица должина 
(km) 

ширина 
(m) 

 површина 
(m2) 

1 ул.1 н.м.Илинден 3,3 6 19.800 
2 ул.11, ул.13, ул.15, ул.19, ул.21 и ул.27 

н.м.Илинден 
2,6 4 10.400 

3 ООУ,,Гоце Делчев’’ – нов мост  
н.м Марино 

0,1 6     600 

4 ул.7 н.Илинден 0,25 6 1.500 
5 ул.401, ул.403, ул.405 и ул.406  

во н.м Марино 
2,4 4 9.600 

6 ул.533 (стамбени згради)  
во н.м Марино 

0,5 5 2.500 

7 ул.6, ул.7, ул.8, ул.9 и ул.11  
во н.м Кадино 

1,7 4 6.800 

8 ул.501, ул.502, ул.503, ул.504,  
ул.505, ул.506, ул.510 и ул. 518  

во н.м Марино 

2,2 4 8.800 

9 улици во економска зона  
Марино-Кадино 

1,2 6 7.200 

10 сите останати улици во урбаниот дел 
на Општината 

10,2 3 30.600 

 Вкупно:   97.800 
 
 

Ред.
бр. 

релација, патен правец,  улица  должина  
  (во  км.) 

   ширина 
 (во  метри) 

површина 
(во м2 ) 

1 
Хиподром-ул.34 н.Илинден 4,0 6 24.000 

2 
Влез од автопат М-4(Белви)-ул.2-ул.9 
Илинден 
 

2,7 6 16.200 

3 
Влез од автопат М-4 (ж.станица Илинден)-
ул.8 н.Илинден 
 

2,6 6 15.600 

4 
Влез од автопат М-3 (Кадино)-ул.10, ул.1 и 
ул.3 н.м Кадино 
 

1,5 6 9.000 

5 
Влез од автопат М-3(Окта)-н.м 
Миладиновци 
 

1,8 6 10.800 

6 
ул.531 - ул. 532 н.м Марино-ул.10 н.м 
Кадино-ул.1 н.м Мралино 
 

4,0 6 24.000 

7 
ул.500 н.м Марино 
 

2,1 6 12.600 

8 
Раскрсница Кадино-влез на н.м 
Миладиновци 

4,5 6 27.000 

9 
н.м Кадино-н.м Бунарџик-н.м Ајватовци 4,4 5 22.000 

10 
н.м Миладиновци-Текија-Дељадровци 5,0 5 25.000 

 
Вкупно:   186.200 
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  III  Категорија - Собирање на отпадоците од и покрај главните патни правци кои     
ги поврзуваат населените места во општината и празнење на садовите за 
отпадоци поставени на јавните површини (корпите за отпадоци и отпушоци). 
Работите ќе се извршуваат еднаш  во две недели. 
 

Ред. 
бр. 

релација, патен правец,  улица должина  
  (во  км.) 

ширина 
(во  м.) 

површина 
(во м2 ) 

1 
Илинден – Хиподром 4 4 16.000 

2 
Илинден – Пуста Кула 2,0 4 8.000 

3 
Илинден  -  Јурумлери 2,0 5 10.000 

4 
ул.10 (Кадино) – излез кон автопат М-3 
(н.м Кадино) 

2,7 5 13.500 

5 
ул.2 (н.м.Кадино- н.м.Мралино) 1,0 4   4.000 

6 
Раскрсница Кадино – Бунарџик 2,5 5 12.500 

7 
Бунарџик–Ајватовци 1,9 4   7.600 

8 
Раскрсница Кадино – Миладиновци 6,2 6 37.200 

9 
Миладиновци-Текија 2,7 5 13.500 

10 
Текија-Дељадровци 1,4 5   7.000 

11 
Миладиновци-Бујковци 2,0 5 10.000 

12 
Бујковци – Мршевци        1,5 5   7.500 

13 
Мршевци-Бучинци 1,0 4   4.000 

14 
Мршевци-Дељадровци 2,0 5   10.000 

15 
Илинден- Ајватовци 3.2 5 16.000 

16 
ул.36 н.м Илинден кон Стопански 
комплекс Илинден  

0,2 5 1.000 

17 
Ајватовци – Мршевци 3,9 5 19.500 

 
Вкупно:         197.300м2 

 
       Покрај улиците и патиштата на територијата на Општина Илинден, со оваа  
програма се опфатени и други јавни површини како што се : 
   Јавни површини околу спортско-рекреативни објекти ----------------------- 10.400 м2 

   Јавни површини околу детски игралишта ------------------------------------------1.400 м2 
   Пешачки патеки и тротоари ------------------------------------------------------------17.400 м2    
   Паркинзи за лесни и тешки товарни возила -------------------------------------- 3.600 м2   
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Зголемување на новите зелени површини во општината, уредување на запуштени 
зелени површини, деградираниот простор, амортизирање на загадувањето на 
почвата, воздухот и бучавата, подобрување на визуелниот изглед на урбаната 
средина, како и активности за пошумување поради што се планираат следниве 
проекти: 
- Развоен план  за подигнување на зелени површини и пошумување на одредени 
површини преку планско и одржливо подигање и одржување на зеленилото со 
акцент на засадување на дрвенести видови, заради зачувување на квалитетот и 
разновидноста на зеленилото, подобрување на квалитетот на воздухот, 
подобрување на квалитетот на живот и унапредување на животната средина. 
Јавните зелени површини и парковите се значајни еколошки фактори кои го 
обезбедуваат квалитетот на живеењето на граѓаните во една урбана средина и 
стануваат се понеопходни како  на експанзијата и забрзаниот развој на 
општината. 
    Грижата и одржувањето на веќе оформените паркови, тревници, пешачки 
патеки и други озеленети површини  подразбира: 
-  полевање, косење, кроење, окопување и чистење на површините; 
-  замена и отстранување на оштетените и исушени садници со други; 
-  озеленување и засадување на нови садници на јавни зелени површини; 
-  редовна контрола и надзор; 

Преглед на уредени јавни зелени површини за одржување 
на подрачјето на Општина Илинден за 2019 година 

I.  Паркови и јавни зелени површини на 
територијата на Општина Илинден 

површина м2 

1.  Одржување на паркот пред дом на култура Илинден 4.500м2 

2.  парк на раскрсница во Илинден 500 м2 

3.  парк кај седиштето на Општината 2.000 м2  

4.  зелени површини на ул.11 и ул.19(локална зона-Ограѓе) 14.500 м2 

5.  зелена површина на ул.5 н.Илинден кај повеќенаменското 
игралиште 

 10.000 м2 

6.  тревник покрај пешачка патека Илинден-Марино 5.100 м2 

7.  тревник кај спортската сала ,,Гоце Делчев" 3.000 м2 

8.  Простор околу мониторинг станици и парк на ул.2 во н.м Илинден 300 м2 

9.  тревник кај помошното фудбалско игралиште во Марино 1.700м2 

10.  зелена површина на ул.532 во економска зона Марино-Кадино 12.000 м2 

 

11.  тревник пред Домови на Култура во сите населени места  7.400м2 

12. 
 
зелени површини–заштитен појас на локалитет 13, 14, 15, 16, 17, 

18 и 19 локална зона Марино-Кадино 
32.500м2 

13. 
 

Локалитет 12 н.м.Марино 10.500м2 

14.  Зелена површина пред игралиште-блок 3 Кадино 700 м2 

15. 
 

зелени површини околу пречистителни станици 2.000 м2 

16. 
 

спортско-рекреативна патека Ајватовци  
 

3.500 м2 

17.  парк во н.м Миладиновци 1.000 м2 

18.  зелена површина на ул.1 во н.м.Миладиновци 
 

1.800 м2 

19.  зелена површина кај амулантата во н.м. Миладиновци 1.000 м2 

20.  Зелена површина локална зона Илинден покрај ул.19 2.600 м2 

21.  Зелена површина покрај ул.500 на излез од н.м Марино 3.400 м2 
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Вкупна површина  на паркови и озеленети површини 120.000 м2 

 
Озеленети површини покрај патишта во Општина Илинден 
 

1 Должина на локалните патишта 30.000 метри 
2 Ширина за косење на локалните патишта  

( од двете страни на патот по 1 метар) 
2 метри 

Вкупната површина покрај локалните патишта 60.000 м2 

 
      Во Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина 
Илинден за 2019 година ќе биде опфатен урбаниот дел на општината во сите 12 
(дванаесет) населени места. 
Приоритет при чистење на јавните површини се улиците од I Категорија : 
ул.2, ул.8, ул.9 н.м. Илинден, ул.500, ул.531, ул.532,ул.534 во н.м. Марино и 
ул.10, ул.1,ул.2 и ул.3 н.м. Кадино како и сите влезови и излези на општината. 
 
                                      Дополнителни активности 
 
       Во текот на 2019 година Одделението за инспекциски надзор како надлежен 
надзорен орган над Програмата во функција на јавната чистота може да издаде 
налог за превземање на други дополнителни и вонредни активности во зависност 
од укажани потребни околности  на ЈКП Илинден н.м Илинден за: 
-редовно подигање на биолошки отпад од јавни површини кој настанува при 
чистење на градинарски култури како и од кастрење и сечење на дрвја(потребно е 
да се донесе Одлука на Совет за плаќање на дополнителниот смет што се 
создава надвор од садовите за собирање на смет); 
-редовно чистење на просторот околу автобуските станици и миење на стакла  на 
автобуски постојки еднаш неделно; 
-трајно и непрекинато да обезбеди прифаќање и одведување на атмосферските 
води од урбаните површини и редовно чистење на цевасти пропусти  на јавните 
сообраќајни површини; 
- редовно чистење и одржување на пешачките патеки и на урбаната опрема 
 -редовно подигање на умрени и згазени животни од јавни површини; 
-други активности по налог на одделението за инспекциски надзор-Инспекторат  
Динамика на одржување на општинските улици и патишта во зимски услови 

Согласно Членот 22 од Законот за јавна чистота давателот на услугата е 
должен да го исчисти снегот од јавните површини најдоцна во рок 6 (шест) часа од 
почетокот на снежните врнежи со што улиците ќе бидат оспособени за 
функционирање на сообраќајот во зимски услови. 
     Оспособувањето на улиците ќе се врши во зависност од временските услови и 
тоа: 
      - состојбата на присуство на голомразици или снежни врнежи до 20 см (прва 
состојба на готовност);  
      -  состојба на голомразица и снежни врнежи над 20 см (втора состојба на 
готовност).  
 Во првата состојба на готовност давателот на услугата со својата ангажирана 
механизација, работна сила и абразивни средства првенствено ќе изврши 
оспособување на коловозните површини за сообраќај  на улиците од првата 
категорија, со што ќе се даде приоритет на отварање на пешачките премини, 
отварање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците и целосното чистење на 
мостовите, надвозниците и критичните угорнини.  
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 Во втората состојба на готовност давателот на услугата потребно е да 
обезбеди ефикасно и навремено оспособување на улиците од првата категорија, 
а потоа се продолжува со другите две категории запазувајќи го временскиот рок 
од 6 часа од почетокот на снежните врнежи. 
 Чистењето на снегот пред објектите (пристапот до самиот објект) е во 
надлежност на сопствениците или корисниците на објектите, и во зимски услови 
при снежни врнежи тие се должни веднаш да започнат со чистењето на снегот на 
отворените простори пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен 
пристап до објектите. 
 
Терцијална каналска мрежа предвидена за уредување во 2019 година од страна 
на ЈКП Илинден, н.Илинден  

 Отворени одводни канали и ендеци должина/метри 
 
 
 
 

     Илинден 
 
 

Канал-ендек покрај ул.8  500  
Канал во м.в. Врапче(од ул.19 кон Јурумлерски пат) 400  
Канал покрај ул.9 (кај ООУ Гоце Делчев) и во 
продолжение каналот кој поминува низ спортски 
терени Илинден  

850 

Канал позади тениски терени 500  
Канал покрај Јурумлерски пат 1500  
Ендек покрај ул.21,ул.23 и ул.27 350 
Ендек покрај ул.11, ул.13, ул.15 и ул.19  2500  

                                                                                            Вкупно: 6600 

 
 

Марино 
 
 

Терцијални канали - сисавци на Главен канал во 
локална зона Марино-Кадино 

1600  

Ендек покрај ул. 500  700  
Канал во локална зона Марино-Кадино локалитет 19 900 
Канал покрај пешачко-рекреативна патека Марино- 
Кадино  

2000  

                                                                                             Вкупно: 5200 
 
 
 
 

Кадино 

Канал покрај ул.1 300  
канал покрај ул.2 и ул.3 500 
канал покрај ул.5 и ул.6 550 
Канал покрај ул.7, ул.8, ул.9 и ул.10  2400  
Канал покрај локален пат Кадино-Мралино 250  
Пробивање и прочистување каналот кој ги поврзува 
ул.3 и ул.5 

500 

                                                                              Вкупно: 4500 
 

Мралино 
Ендек  покрај ул.1, ул.2 и ул.3 1900  
Канал во м.в Шамак 1000  
Канал во м.в Езериште (покрај ул.7) 250 
Ендек покрај ул.4 и ул.5 1050 

                                                                            Вкупно: 4200  
 Вкупно: 20.500 
 

 
 

4. Извршител на Програмата 
 

Согласно член 5 точка 4 и член 9 од Законот за комунални дејности 
(Службен Весник на РМ бр.95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и 31/16) задолжен 
субјект за извршување на активностите предвидени со Програма за одржување на 
јавна чистота, одржување на терцијална каналска мрежа, одведувањето на 
атмосферските води од урбани површини и нивното испуштање во реципиентот, 
како и за зимското одржување на подрачје на општина Илинден за 2019 година е 
Јавно Комунално Претпријатие Илинден.  
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Извршителите имаат обврска за континуирано, квалитетно и навремено 
одржување на јавната чистота согласно Програмата за одржување на јавна 
чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2019 година. 

Одговорен субјект за спроведување на Програмата се директорот на  
јавното претпријатие или правното лице на кое му е доверено извршувањето на 
работите во делот на јавната чистота. 

 
5. Надзор над извршување на Програмата 

Надзор над извршување на Програмата за јавна чистота на подрачјето на 
општина Илинден за 2019 година врши надлежниот општински орган -  
Одделението за инспекциски надзор. 
          Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота вршат комуналниот 
инспектор, комуналните редари и инспекторот за животна средина. 
 
                                  6.  Завршна одредба 
          Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
‘’Службен Гласник на Општина Илинден’’. 
 
 
 
 
Архивски број: 07- 2456/5                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 27.12.2018г.                                 Претседател 
                   м-р Александар Георгиевски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.05/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програма за собирање и транспортирање на комунален цврст 

отпад oд територијата  на Општина Илинден за 2019 година 
 
 

Се објавува Програма за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад 
oд територијата  на Општина Илинден за 2019 година, бр. 07- 2456/6  од 27.12.2018 
година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 17 (седумнаеста) седница 
одржана на ден 27.12.2018 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                 
во Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
 
Арх.бр.08-13/5                                                                             ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 03.01.2019 год.                                                                                Градоначалник 
                                                                                                 м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Закон за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статут 
на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10) и член 134 
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен 
гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 19 став 1 точка 2 од Закон за 
управување со отпад (Службен весник на РМ бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 
143/08,124/10, 09/11, 51/11,123/12,163/13,44/14,51/15,146/15,156/15,192/15,39/16 и 
63/16), Советот на општина Илинден на седницата одржана на 27.12.2018 година 
донесе: 
 
                                                   ПРОГРАМА 
                                        за управување со отпад 
                  од територијата  на Општина Илинден за 2019 година 
 
      Со Програмата за управување со отпад на територија на Oпштина Илинден  за 
2019 година се дефинира: 

- Цели на програмата; 
- Начинот, динамиката и роковите на собирање и транспортирање на 

комунален цврст отпад од домаќинства на подрачјето на Општина Илинден; 
- Извршител на Програмата; 
- Начин на финансирање;  
- Надзор над Програмата; 

 
Оваа Програма е усогласена со законските и подзаконските акти и тоа: 

Законот за управување со отпад, Законот за животната средина, Законот за 
комунални дејности, План за управување со отпад 2017-2020 и Одлуката за 
комунален ред на Општина Илинден(Сл.гласник на општина Илинден 06/14)  

При постапувањето со комуналниот и другите видови неопасен отпад, 
Општина Илинден ќе се раководи според начелата за: приоритет при управување 
со отпадот, заштита на животната средина, претпазливост, блискост, 
универзалност на услугите и начелото загадувачот плаќа. 

Со оваа Програма  се опфатени сите делови и населени места од 
подрачјето на Општина Илинден, а димензионирањето на нивото на услуга и 
динамиката на нејзино извршување претставуваат заокружена целина со 
почитување на урбаните, социјалните и културните навики на живеење на 
населението. Во зависност од бројот и видот на садовите за времено сместување 
на комуналниот отпад, како и почитувајќи ги претходно наведените навики и 
потреби, утврдена е динамиката на собирање и транспортирање на истиот, што е 
исклучиво во интерес на задоволување на потребите на граѓаните, односно на 
корисниците на услугите. 

Собраниот комунален отпад, како од домаќинствата, така и од стопанските 
субјекти и собраниот отпад од јавно прометните површини, со специјални возила 
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прилагодени за таа намена се транспортира и депонира на санитарната депонија 
Дрисла. 
 

1. Цели на програмата 
Со изготвувањето на оваа Програма Општина Илинден има за цел 

исполнување на две стратешки цели и тоа :   
- Имплементација на законската регулатива (План за управување со отпад 

2017-2020 согласно Законот за управување со отпад и Законот за 
животната средина)  

- Подобрување на оперативното работење, воведување на нови технологии 
и техники во работењето. 
Со цел исполнувањето на основните цели на Законот за управување со 

отпад, ќе се превземаат активности во насока на : 
- Избегнување/намалување на количеството создаден отпад; 
- Искористување на употребливите состојки од отпадот; 
- Одржлив развој и спречување на негативното влијание на отпадот врз 

животната средина, а се во интерес на заштита на здравјето на луѓето; 
- Селекција на отпадот; 

           Исто така во функција на исполнување на наведените цели мора да се 
обезбеди и почитување на основното начело: создавачот на отпад е одговорен за 
сопствениот создаден отпад во смисла на негово селектирање, негово 
намалување, штетното влијание врз животната средина со крајна претпазливост 
во постапувањето со отпадот, особено во делот на постапување со биолошкиот 
отпад. На овој начин, ЈКП „Илинден“ н.Илинден како давател на услугата ќе може 
да ги применува начелата на: универзалност на услугата, недискриминација, 
одржливост на услугата, квалитет и ефикасност, транспарентност, економски 
прифатлива цена и целосно покривање на територијата за вршење на услугата. 
 
         За подобрување со постојниот систем за управување со отпадот 
Општина Илинден планира организирано спроведување и подобрување на 
постојаниот систем за управување со отпадот преку :  

- Зголемување на селекцијата на отпадот  
- Изградба на централна компостара  
- Набавка на возила за собирање и транспортирање на селектиран отпад 
- Подигање на јавната свест на граѓаните за селектирање на отпадот   

За превземање на горенаведените мерки се планира изработка на Проект 
преку кој детално ќе се разгледаат сите можности за унапредување на животната 
средина преку планирање на мерки за намалување на количината на депониран 
отпад преку примарна селекција, со посебен акцент на третман на биолошкиот 
отпад, набавка на домашни компостари и изградба на централна компостара. 
            Почитувајќи го принципот/начелото - загадувачот плаќа, интегрираното 
управување со отпадот се наметнува како императив, а општината треба да има 
увид во вкупните количини на создаден отпад и начинот на постапување со него. 

За реализација на овие планирани активности неопходно ќе биде:  
- Подигнување на јавната свест и одговорноста на секој субјект за 

создадениот отпад;  
- Проширување и надоградување на селективното собирање на отпадот и 

организирано постапување со него;  
- Донесување Програма  и динамичен (акционен) план за обезбедување на 

нови дополнителни садови (канти) за временото сместување на отпадот; 
- Да се зајакне контролата и одговорноста на сите субјекти  од создавањето 

преку постапувањето до одлагањето на отпадот (едукација, подигање на 
јавната свест, инспекциски органи, систем на стимулации/казни итн.) 
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Идните планови се насочени во насока на унапредувањето и заштитата на 
животната средина, воведување на нови техники и технологии во управувањето 
со отпадот, третман на истиот преку искористување на отпадот како секундарна 
суровина и енергетско гориво, намалување на количината на создавање на 
отпадот, негов адекватен третман, подигнување на јавната свест за значењето на 
овој проблем, евиденциите и мониторингот, а се со цел намалување и 
елиминирање на штетното влијание на овој вид на отпад врз животната средина. 

2.  Начин, динамика и рокови за извршување на работите 
Програмата подразбира организирано собирање и транспортирање на 

комуналниот отпад во една урбана средина во рамки на законската регулатива, 
што има директно влијание во зачувување на животната средина, гледано од 
аспект на санитарно и еколошко значење. 

Начинот и динамиката на собирање и транспортирање на комуналниот 
цврст отпад  од подрачјето на Општина Илинден е утврдена според следните 
параметри: 

- густината на населеноста; 
- количеството на комуналниот отпад; 
- структурата на комуналниот отпад; 
- социјалните, културните и останатите особености и навики на граѓаните; 
- инфраструктурните сообраќајни услови; 
- видот и бројот на садовите за комунален отпад. 

 
  На подрачјето на Општина Илинден комуналниот, комерцијалниот и 

технолошкиот цврст неопасен отпад од домаќинствата и правните субјекти, се 
собира во соодветни садови и тоа: контејнери од 1,1м3 и 5,5м3, како и во 
пластични канти од 120 и 240 литри, во зависност од потребите на корисниците. 

При изготвувањето на динамиката за собирање на комуналниот цврст отпад 
од населените места, земена е во предвид пред сé, прометноста и фреквентноста 
на сообраќајот на улиците поради што како приоритетни се ставени улиците: 2, 8 
и 9 во Илинден; улиците 500, 531, 532 и 534 во н.м Марино; улица 10 во н.м 
Кадино; улица 1 во н.м Мралино и улица 2 во н.м Миладиновци.   

Отпадот од домаќинствата редовно се подигнува од соодветни 
стандардизирани специјални садови за собирање на отпадот - пластични канти од 
120 л. со кои се снабдени повеќе од 99,5 % од домаќинствата на територија на 
Општина Илинден, кои создавачите на отпадот ги изнесуваат до местата  
определени за таа намена, во деновите и термините определени за изнесување 
на сметот. 

Со организираното подигнување на отпадот преку систем на изнесување се 
опфатени 5116 индивидуални корисници (домаќинства и викенд куќи). 

Собирањето на отпадот од индивидуалните корисници - домаќинствата и 
викенд куќи, се извршува еднаш неделно.  

Освен на индивидуалните корисници - домаќинства, ЈКП Илинден врши  
услуги и на правните субјекти (установи, претпријатија, занаетчии, дуќани, 
угостителски  и трговски објекти и др.) кои локациски се наоѓаат на подрачјето на 
Општина Илинден. Динамиката за собирање на отпадот кај овие корисници се 
утврдува договорно, според нивните потреби.   

На оние места кои не се пристапни за возилата на ЈКП Илинден за 
собирање на комунален цврст отпад, за физички лица ќе се поставуваат 
контејнери од 1,1 м3 или 5,5 м3 кои ќе може да ги користат редовно, а празнењето 
ќе се врши согласно динамиката за собирање и транспортирање на комунален 
цврст отпад. 

Собраниот комунален цврст отпад се транспортира и депонира на 
Депонијата за комунален отпад  - Дрисла, по претходно извршена селекција и 
вадење на корисните состојки од отпадот.  
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Во текот на 2019 година се очекува и се планира од сите корисници - 
домаќинства и правни субјекти од територијата на Општина Илинден да се собере 
и да се транспортира на депонијата Дрисла комунален цврст отпад во вкупно 
количество од околу 7.000 тони. 

Со цел намалување на количините на создадениот и депонираниот отпад, 
во 2019 година ќе се продолжи со селектирањето на отпадот и тоа: 

- Примарна селекција на отпадот, за што се доделени 250 пластични канти 
од 120 литри и 3000 најлонски вреќи во жолта и сина боја кои се поделени по 
домаќинства и помали правни сујекти - дуќани, исто така за поголемите правни 
лица и граѓаните се поставени на 10 фрекфентни места  по 3 пластични 
контејнери од 1,1 м3  за селекција на стакло,хартија  и картони ,пластики и 
лименки кои се содветно означени со огласни табли  како еколошки зелени 
острови; 

- Секундарна селекција, која ќе се извршува на претоварна станица, во 
рамките на постапувањето со отпадот од страна на ЈКП Илинден. 

Во следната табела е даден Преглед на динамиката за собирање на  
отпадот од домаќинствата во Општина Илинден, по населени места: 
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3. Извршител на програмата 
 

Ред. 
Бр. 

Ден /  
Населено место 

Улица Време на собирање 
(час) 

    ПОНЕДЕЛНИК   
1. Илинден 1, 4, 6, 22 ,24, 26, 28 и 32 07,00 - 12,00 
2. Марино 531, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 

508, 509, 510 и 526 
 

07,00 - 12,00 
3. Бујковци Цело населено место 11,00 - 13,00 
4. Мршевци Цело населено место 07,00 - 11,00 
5. Бучинци Цело населено место 07,00 - 09,00 

 
 ВТОРНИК   

1. Илинден 9 07,00 - 09,00 
2. Илинден 11, 25 и 535 07,00 - 11,00 
3. Марино 532 07,00 - 09,00 
4. Марино 512, 512А, 512Б, 513, 514, 515, 

516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 
и 523 

 
07,00 - 13,00 

5. Бунарџик Цело населено место 10,00 - 12,00 
6. Ајватовци Цело населено место 12,00 - 13,00 

 
 С Р Е Д А   

1. Кадино 10 07,00 - 09,00 
2. Кадино Останатиот дел од н.м.Кадино 07,00 - 11,00 
3. Мралино 1 07,00 - 09,00 
4. Мралино Останатиот дел од н.м Мралино 09,00 - 12,00 
5. Миладиновци 2 07,00 - 09,00 
6. Миладиновци Останатиот дел од н.м 

Миладиновци 
09,00 - 11,00 

7. Текија Цело населено место 11,00 - 12,00 
8. Дељадровци Цело населено место 12,00 - 13,00 

 
 ЧЕТВРТОК   

1. Илинден 2 07,00 - 09,00 
2. Илинден 3, 5, 7, 11, 13, 15, 23 и 27 07,00 - 13,00 
3. Марино 500 07,00 - 09,00 
4. Марино 400, 401, 403, 405, 406,  408, 409, 

410, 411, 412, 413, 414,416 и 527 
 

07,00 - 13,00 
 
 П Е Т О К   

1. Илинден 8 07,00 - 10,00 
2. Илинден 1, 14 и 20 07,00 - 12,00 
3. Марино 531, 533 и 536 07,00 - 12,00 
4. Марино Локалитет Јака 07,00 - 12,00 
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Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со 
Програмата за управување со отпад на подрачјето на Општина Илинден за 2019 
година е ЈКП Илинден - н.Илинден. 

Извршителот има обврска за континуирано, квалитетно, навремено и 
организирано собирање и транспортирање на комунален цврст и друг вид 
неопасен отпад согласно Програмата за управување со комунален и друг вид 
неопасен отпад на територија на Општина Илинден за 2019 година, со цел 
зачувување на животната средина од аспект на санитарно и еколошко значење. 

Одговорен субјект за спроведување на Програмата е ЈКП Илинден преку 
одговорното лице - Директорот на ЈКП Илинден. 

 
4. Финансирање на Програмата 

- Финансирањето на програмата го извршува ЈКП Илинден н.м Илинден врз 
основа на фактурирање и наплата на извршените услуги на корисниците, 
согласно утврдениот ценовник донесен од Советот на Општина Илинден. 

 
5. Надзор над извршување на Програмата 

 
      Надзор над извршувањето на Програмата за управување на комуналниот и 
друг вид на неопасен отпад од територијата  на Општина Илинден за 2019 година 
врши надлежниот општински орган Одделението за инспекциски надзор-
инспекторат. 

Инспекциски надзор врши Одделение за инспекциски надзор - Инспекторат 
на Општина Илинден преку овластениот комунален инспектор, инспекторот за 
животна средина и комуналните редари. 

 
 

6. Завршна одредба 
          Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
‘’Службен гласник на Општина Илинден’’. 
 
 
 
Архивски број: 07- 2456/6                                    Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 27.12.2018г.                             Претседател 
          м-р Александар Георгиевски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.05/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програма за користење, одржување и изградба на јавно 

осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2019 година 
 

Се објавува Програма за користење, одржување и изградба на јавно 
осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2019 година, бр. 07- 2456/7  од 
27.12.2018 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 17 (седумнаеста) 
седница одржана на ден 27.12.2018 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                 
во Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
Арх.бр.08-13/6                                                                             ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 03.01.2019 год.                                                                                   Градоначалник 
                                                                                                 м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Закон за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 12 од Статут 
на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10) и член 134 
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен 
гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на Општина Илинден на 
седницата одржана на ден 27.12.2018 година донесе: 
 

ПРОГРАМА 
за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на 

Општина Илинден за 2019 година 
 

1.Со Програмата за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на 
подрачјето на Општина Илинден за 2019 година се врши распределба на 
средства што на Општина Илинден и припаѓаат согласно Закон за комунални 
такси(Сл.весник на РМ бр.61/04,64/05,92/07,123/12,154/15,192/15 и 23/16) во 
висина од 12.400.000,00 денари. 
2.Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за тековна 
потрошувачка на електрична енергија, тековно одржување (реконструкција), 
проектирање, изградба и доградба на јавно осветлување на подрачјето на 
Општина Илинден и тоа : 
 

 
Ред 
Бр. 

 
Активност 

 
износ  

(во денари) 
 

Програма / 
подставка 

1. Трошоци за потрошена електрична 
енергија  
за јавно осветлување 

5.000.000,00 Ј30 јавно осветлување 
Подставка/  
421110 елек.енергија 

2. Одржување(реконструкција),замена 
на прегорените улични штедливи 
светилки, замена на дотраени 
дрвени електрични столбови, 
оспособување на постоечките 
блокови за улично 
осветлување(промена на осигурачи, 
склопки-контактори и фотореле) и 
вградување на штедливи светилки 
на место на постоечките и др. 

 
1.000.000,00 

Ј30 јавно осветлување 
Подставка/  
424390 -одржување на 
други градби 

 

3. Изградба и доградба на јавно 
осветлување за потребите на 
граѓаните во сите 12 населени места 

500.000,00 
 

ЈА0 Изградба на јавно 
осветлување 
Подставка/  
482920 изградба на 
други објекти 

 
ВКУПНО : 

 

 
6.500.000,00 
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3.Одржувањето на јавното осветлување ќе се врши на сите јавни површини 
(плоштади, паркови, сообраќајници, паркинзи,надвозници и др.) и тоа во сите 
дванаесет населени места во Општина Илинден, прикажани во следната табела: 
 
 
 
 
Р.б. Населено место Број на улични 

светилки 
Должина на линија-

улично осветлување(м) 
1 Илинден 513 26.450 
2 Марино 464 21.715 
3 Кадино 193 11.525 
4 Мралино 115 6.900 
5 Бунарџик 63 4.004 
6 Ајватовци 47 3.320 
7 Миладиновци 186 9.300 
8 Бујковци 46 1.950 
9 Бучинци 36 1.690 
10 Мршевци 93 4.160 
11 Дељадровци 68 3.405 
12 Текија 45 1.700 

ВКУПНО 1869 96.119 
                                               
                                                    3.1 Планирани активности 
 
Под тековно одржување   на јавното осветлување се подразбира:  
-замена на сите елементи што се составен дел на столбно место за јавно 
осветлување(прегорени сијалици, пригушници, игнитори, арматури, стакла, кабли 
и други материјали). 
-демонтажа и повторна монтажа на оштетени столбови од јавно осветлување, 
комплет со изработка на темел и каблирање 
-замена на прегорени осигурувачи 
-санирање на дефекти и замена на оштетени делови во разводни ормани што 
служат за напојување на јавното осветлување   
-санирање на оштетен кабел за напојување на јавното осветлување, комплет со 
ископ, затрупување и заштита на кабелот 
-други активности поврзани со исправно функционирање на јавното осветлување 
3.2 Материјали потребни  за тековното одржување на веќепостоечката мрежа од 
точка 3 е дадено во следнава табела: 

Ред. 
Бр. 

Назив на материјали Количина Единица 
мерка 

1. Кабел СКС 2x16 1000 метри 
2. Улична светулка Гесташ 30 парчиња 
3. Столбови-канделабри 5 парчиња 
4. Затегнувачи 30 СКС 100 парчиња 
5. Алко клеми 100 парчиња 
6. Штедливи и лед сијалици 800 парчиња 
7. Контактори 80А 5 парчиња 
8. Автоматски осигурачи 30 парчиња 
9. Фотореле со сонда 20 парчиња 
10. 
 

Фасонки порцелански со грло 
Е27 и Е40 

50 парчиња 
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11. Натриумови светилки, 150W 30 парчиња 
 
 
                                               3.3 Обем на одржувањето: 
 
      Палењето и гасењето на јавното осветлување се одвива согласно усвоениот 
календар, а истото се спроведува со вклопни часовници, фото-релиња или во 
поново време со астрономски дигитален регулатор со астрономски програм. 
Имајќи ги предвид карактеристиките на регулаторот уредот го има предвид 
намалувањето/зголемувањето на ноќта во текот на годината на секоја географска 
локација точно до минута и автоматско поднесување на зимско/летно време.  
4. Изградба и доградба на улично осветлување ќе опфати изградба на нови 
линии со поставување на електрични столбови (бандери), кабел, нови улични 
светилки и мерни полиња по поднесено барање од физички и правни лица и по 
укажана потреба од страна на општината. 
 

 Назив на материјали Количина Единица 
мерка 

1. Кабел СКС 2x16 2000 метри 
2. Улична светулка Гесташ 50 парчиња 
3. Столбови 20 парчиња 
4. Затегнувачи 30 СКС 100 парчиња 
5. Алко клеми 100 парчиња 
6. Блок  5 парчиња 
7. Штедливи и лед сијалици 50 парчиња 

 
5.Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со Програмата за 
користење, одржување и изградба и доградба на јавно осветлување на подрачјето 
на Општина Илинден за 2019 година е општина Илинден преку одделението за 
инспекциски надзор –Инспекторат и ЈКП Илинден н.м. Илинден.  
Одговорен субјект за спроведување на Програмата е ЈКП Илинден преку 
одговорното лице-Директорот на ЈКП Илинден. 
6.Финансирањето на Програмата се извршува од надоместот за улично 
осветлување за 2019 година кој е приход на Буџетот на општина Илинден. 
Наплатата на таксата ја врши трговското друштво надлежно за дистрибуција на 
електрична енергија и ја уплатува на содветна уплатна сметка, согласно Закон за 
комунални такси(Сл.весник на РМ бр.61/04,64/05,92/07,123/12,154/15,192/15 и 
23/16) 
7.Надзор над извршувањето на Програмата за користење, одржување и изградба 
и доградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2019 
година врши надлежниот општински орган - Одделението за инспекциски надзор- 
Инспекторат или овластено лице од општината. 
8.Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува во 
зависност од потребите на граѓаните и добиените налози од страна на општина 
Илинден.                                     
9.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објaвување во Службен 
Гласник на Општина Илинден. 
 
Архивски број:   07- 2456/7                                 Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 27.12.2018г.                                    Претседател 
        м-р Александар Георгиевски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.05/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести на подрачјето на Општина Илинден за 2019 

година 
 
 

Се објавува Програма за спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести на подрачјето на Општина Илинден за 2019 година, 
бр. 07- 2456/8  од 27.12.2018 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 17 
(седумнаеста) седница одржана на ден 27.12.2018 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                 
во Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
Арх.бр.08-13/7                                                                             ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 03.01.2019 год.                                                                                Градоначалник 
                                                                                                 м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Закон за локална 

самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статут 
на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10), член 134 
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен 
гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 14 став 2 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести ( Сл.весник на РМ  бр. 66/04, 139/08, 99/09,149/14 
и 150/15 ) а е дадена како делегирана надлежност на општината, Советот на 
Општина Илинден на седницата одржана на ден 27.12. 2018 година, донесе: 
 

ПРОГРАМА 
За спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 

болести на подрачјето на Општина Илинден за 2019 година 
 

Согласно одредбите од Законот за заштита на населението од заразни 
болести Советите на Општините, по претходно мислење  на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје за подрачјето за кое е основан, донесуваат Програма за спроведување на 
општи мерки  за заштита на населението од заразни болести на своето подрачје. 
Со оваа Програма се утврдуваат општите мерки, активности, извршители, рокови 
и извори на финансиски средства потребни за нивна реализација во 2019 година. 
 

Мерки, цели и активности 
 

Главна цел на програмата е спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести како и утврдување на активности, рокови и 
извори на финансиски средства потребни за нивна реализација во 2019 година. 
Програмата дефинира 5 општи мерки за заштита на населението на Општина 
Илинден од заразни заболувања, кои со исполнувањето на поставените цели 
треба да допринесат за подигнување на повисоко ниво на заштитата на 
населението од заразни болести. 

 
                               1.Финансирање на програмата 

−  
       За успешно спроведување и реализација на предметнава програма и за 
успешно реализирање на програмски предвидените задачи и активности 
која  е утврдена согласно со закон а е дадена како делегирана надлежност 
на општината согласно член 14 став 2 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести,а со цел Општина Илинден да ги спроведе 
горенаведените активности делегирани со Закон се предвидуваат 
финансиски срества во висина од 300 000,00 денари од Буџетот на  РМ  или 
активностите за дезинсекција ,дезинфекција и дератизација да се 
извршуваат од Министерство за здраство согласно Акциониот план за 
краткорочни мерки преку Центрите за јавно здравје со цел поефикасно и 
постучно спроведување на мерките за здраствена заштита и од Буџетот на 
општина Илинден во Програма R10 Заштита на животна средина 
подставка 424230 Дезинфекција,дезинсекција и дератизација  
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Приоритети 

 
Со цел заштита на населението од заразни болести  Општина  Илинден е должна 
да ги организира и следи општите мерки за заштита од заразни болести кои се 
однесуваат на: 

− Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на 
водата и објектите за водоснабдување; 

− Прифаќање и третман на отпадни води и друг вид на отпад на начин кој ќе 
оневозможи загадување на човековата околина; 

− Обезбедување санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти-
училишта; 

− Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на 
здравјето на населението; 

− Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други 
хигиенско-технички мерки на населени места и јавни површини. 
 

               2.ОПШТА МЕРКА 
Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над 

исправноста на водата и објектите за водоснабдување 
 

Безбедна вода за пиење е вода која не содржи микроорганизми, паразити и 
нивни развојни форми во број кој претставува опасност по здравјето на 
луѓето како и вода која не содржи супстанции во концентрации кои сами или 
заедно со други супстанции претставуваат опасност по здравјето на луѓето. 

За подобрување на услугите за снабдување со чиста вода за пиење, во 
2008 година е формирано Јавното Комунално Претпријатие „Водовод” (во 
понатамошниот текст ЈКП ,,Водовод‘‘). Надлежностите на ЈКП „Водовод” се: 

 
• Зафаќање, препумпување, обработка и дистрибуција на здрава вода  
    за пиење до корисниците; 
• Приклучување на домаќинства на водоводната мрежа; 
• Одржување на водоводната мрежа. 
 

Како извор на вода на овој систем се користат четири бунари со капацитет на 
пумпите од 35 l/sec, односно со вкупен капацитет од 140 l/sec, лоцирани во 
атарот на н.м. Јурумлери. Со пумпи, преку хлоринаторна станица и потисен 
цевковод водата се потиснува до резервоарите со вкупен капацитет од 1.500 
m³, лоцирани во населените места Бунарџик (два резервоари од 500 m³) и 
Ајватовци (еден резервоар од 500 m³). 

 
ЈКП „Водовод” врши експлоатација и одржување, односно стопанисува со 
водоводната мрежа и со водоводните приклучоци во следните населени 
места: Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Бунарџик, Ајватовци, Бучинци. 
Населените места Миладиновци, Бујковци, Текија и Дељадровци се 
снабдуваат од водоводниот систем на АД Рафинерија на нафта „ОКТА”, 
додека населеното место Мршевци се снабдува од сопствен водоводен 
систем каде водата се црпе од посебни бунари. 

 
 2.1 ЦЕЛ 

 
           Снабдување на населението со безбедна вода за пиење. 

Финансиски средства за спроведување на оваа цел ќе бидат обезбедени од 
Буџетот на ЈКП Водовод, од надоместок за користење на водата за пиење и 
самофинансирачки за н.м.Мршевци. 
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2.2 АКТИВНОСТИ 
 
За да водата биде безбедна за пиење и да не содржи материи кои се 
штетни за здравјето на луѓето, ЈКП ,,Водовод‘‘  потребно е да врши 
соодветна дезинфекција и испитување според Правилникот за безбедост на 
вода и тоа: 
Дезинфекција и чистење на бунари (4 бунари), каптажа, резервоар (5 
резервоари),водоводна мрежа и други објекти и постројки на јавен водовод 
се врши најмалку еднаш годишно (а во случај на елементарни непогоди 
почесто). Сите бунари на вода како и сите водоснабдителни објекти треба 
да бидат заштитени од случајно или намерно загадување како и од други 
влијанија кои можат да ја загрозат безбедноста на водата за пиење. 

− Методологија за испитување на водата за пиење предвидува анализа на 
репрезентативен број мостри на водата за пиење од: 
• вода од бунарите (2 пати годишно); 
• вода од резервоарите за вода за пиење (2 пати годишно); 
• вода од водоводната мрежа (24 пати годишно од 5 мерни места);  
• вода на местото на потрошувачката - земање на мострите на однапред 

утврдена локација, 24 пати годишно (2 пати месечно) - временски и 
просторно рамномерно распоредени при што треба да се води грижа да 
бидат опфатени сите значајни објекти кои имаат поголем број корисници 
како што се училишта, амбуланти и сл.  

• запознавање на жителите како и сите засегнати страни со резултатите 
од анализата.  

Ако се утврди дека водата не е безбедна за пиење, ЈКП ,,Водовод‘‘  треба: 
− да го прекине или ограничи испорачувањето на водата;   
− ставање натпис ,,водата не е за пиење‘‘;  
− да ги извести потрошувачите и да им даде соодветни препораки;  
− да ја детектира причината за загадувањето; 
− да спроведе итни мерки за отстранување на загадувањето; 
− доколку прекинот во испорачувањето на вода е подолг од 24 часа ЈКП 

Водовод треба да обезбеди снабдување со вода на друг начин. 
− Месната заедница на населено место Мршевци, која не e опфатенa со 

регионалниот водовод во 2019 година ќе биде задолжена да врши 
испитување на водата и да превземат соодветни мерки доколку истата не е 
безбедна за пиење. 
 

3.ОПШТА МЕРКА 
 
Прифаќање и третман на отпадни води и друг вид на отпад на начин 
кој ќе оневозможи загадување на човековата околина. 
 
Отстранувањето на отпадните води е од големо значење за обезбедување 
на здрава животна средина која нема да има опасност од појава на заразни 
болести.  
 
3.1 ЦЕЛИ 
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− Заштита на населението и на животната средина со отстранување на 
отпадните води согласно законските прописи; 

− Собирање на комуналниот отпад од домаќинствата за обезбедување на 
здрава и чиста животна средина; 

− Селекција на отпадот; 
− Заштитата на вработените во Јавното Комунално Претпријатие кои во 

својата работа се изложени на опасност заради контакт со отпад, со што би 
се спречила појава и ширење на заразни болести; 

 
3.2 АКТИВНОСТИ 

 

Изградбата на фекална канализација за зафаќање и третман на отпадни 
води е еден од главните приоритети на општина Илинден за подобрување 
на животот и здравјето на луѓето. 
Во првата фаза од изградбата пуштена е во употреба фекалната 
канализација за зафаќање и третман на отпадните води со пречистителна 
станица ПП2 во н.м.Марино на која се приклучени 482 корисници од кои: 
465 физички лица, 3 правни субјекти и 14 дуќани со должина на 
канализациона мрежа од 7496 метри и  пречистителна станица со 
капацитет од 1250 еквивалент жители. 
Во н.м.Кадино пуштена е во употреба фекална канализација за зафаќање и 
третман на отпадните води со пречистителна станица ПП7 на која се 
приклучени 121 корисници  од кои: 107 физички лица, 4 правни субјекти и 10 
дуќани со должина од 3246 метри со капацитет од 1250 еквивалент жители. 
 Во н.м.Илинден изграден е сегмент за фекална канализација со 
пречистителна станица за зафаќање и третман на отпадните води ПП7 на 
која се приклучени 284  корисници од кои: 274 физички лица, 8 правни 
субјекти и 2 дуќани во должина од 3870 метри со капацитет од 1250 
еквивалент жители.   
Во н.м.Марино изграден е уште еден сегмент за фекална канализација за 
зафаќање и третман на отпадните води со пречистителна станица ПП1 на 
која се приклучени 199 корисници и тоа: 190 физички лица, 6 правни 
субјекти и 3 дуќани во должина од 3900 метри со капацитет од 1250 
еквивалент жители.  
Останатиот дел од физички лица, правни субјекти и дуќани на територија на 
Општина Илинден не се приклучени на фекална канализација и истите 
користат септички јами за собирање на фекални и индустриски отпадни 
води. 
Општина Илинден има над 120 km отворени одводни канали за прифаќање 
и одвeдување на површинските (атмосферските) и подземните води. Овие 
одводни канали се дел од системот ХМС ,,Скопско Поле‘‘ и за нивно 
одржување во функционална состојба   се врши редовно машинско и рачно 
чистење од страна на АД Водостопанство,,Скопско Поле‘‘ кое се врши врз 
основа на Договор за уредување на меѓусебните обврски во врска со 
превземената обврска за плаќање на воден надомест за одводнување од 
индивидуалните водокорисници за 2018  година, од страна на ЈКП Илинден 
и од страна на општина Илинден во координација со граѓаните. 
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Отстранување на комунален смет е уште една првенствено превентивна 
дејност за спречување на појава и ширење на зарази и болести. 
Собирање и транспортирање на комуналниот отпад од домаќинствата врши 
ЈКП Илинден во населените места: Илинден, Марино, Кадино, Мралино, 
Бунарџик, Ајватовци, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија и 
Дељадровци. 
За собирање и транспортирање на комуналниот отпад општина Илинден  
изготвено Предлог Програма за собирање и транспортирање на комунален 
цврст отпад од територијата на Општина Илинден за 2019 година во која е 
дефиниран начинот и динамиката на транспортирање на комунален цврст 
отпад од домаќинствата на подрачјето на Општина Илинден. Со оваа 
програма се опфатени сите површини и населени места на подрачјето на 
Општина Илинден.  
Собраниот комунален отпад од домаќинствата  и од стопанските субјекти со 
специјални возила прилагодени за таа намена се транспортира и депонира 
на санитарната депонија Дрисла. Задолжен субјект за извршување на 
активностите предвидени со Програмата за управување со комунален и 
друг вид на неoпасен отпад е ЈКП Илинден. 
Во делот на упраување со отпадот во 2018 година од страна на Пакомак 
поставени се десет пунктови за селекција на отпадот (стакло, пластика и 
хартија) по населени места на подрачјето на општина Илинден во кои се 
врши селекција како една од мерките за заштита на животната средина. 
Исто така Општина Илинден има изготвено и Предлог Програма за 
одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2019 
година со која се дефинирани: видот и обемот на работите што треба да се 
извршат, финансиските средства, временските рокови за извршување на 
работите, како и динамиката и начинот за нивно извршување. Задолжен 
субјект за извршување на активностите предвидени со Програмата за 
одржување на јавната чистота и зимското одржување е ЈКП Илинден. 

− Вработените во Јавното Комунално Претпријатие кои во својата работа се 
изложени на опасност заради контакт со отпад вршат редовни систематски 
прегледи и задолжителна вакцинација од заразни болести. 

−   Финансиски средства за собирање на комунален отпад од домаќинствата се 
обезбедуваат, од наплата на комунален отпад и други извори на 
финансиски средства. 

4.ОПШТА МЕРКА 
 

Санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти – училишта 
 
Училиштата се потенцијални жаришта на заразни болести па поради тоа 
потребно е водење грижа во повеќе сегменти.  
На територија на Општина Илинден постојат 3 основни училишта: ООУ,,Гоце 
Делчев‘‘ во н.м.Илинден,  ООУ,,Ристо Крле‘‘ во н.м.Кадино со подрачни 
училишта во н.м.Мралино и н.м.Бунарџик и ООУ,,Браќа Миладиновци‘‘ во 
н.м.Миладиновци со подрачни училишта во н.м.Мршевци и н.м.Текија и 
средно училиште СОСУ ,,Илинден‘‘. 
 
4.1 ЦЕЛ  
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• Следење на здравствената состојба на вработените во училиштата 
со цел исклучување на опасноста од пренесување на заразни 
заболувања на најранливата група – децата. Финансиски средства за 
извршување на оваа цел ќе обезбедат училиштата од сопствените 
буџети; 

• Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација во училишните установи со цел создавање на безбедна 
средина. Финансиски средства за оваа цел ќе обезбедат училиштата 
од сопствените  буџети; 

 
4.2  АКТИВНОСТИ 
 

− Вршење на здравствени прегледи на вработените во гореспоменатите 
училишта согласно законските прописи 

− Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 
училишните установи со цел создавање на безбедна средина; 

− Во училиштата и градинката на територија на Општина Илинден 
превентивната дезинфекција, дезинсекција и дератизација е задолжителна 
на секои 6 месеци, а ја врши овластена установа за дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 
училиштата се врши пред почетокот на учебната година и пред почетокот на 
второто полугодие од учебната година. 

ТАБЕЛА - ТЕРМИНИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА  
И ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО УЧИЛИШТАТА  

Реден 
број 

Училиште Место  Распоред на 
дезинфекција, 
дезинсекција и 
дератизација 

1 ООУ,,Гоце Делчев‘‘ н.м. Илинден 01.2019 09.2019 
2 СОСУ,,Илинден‘‘ н.м. Марино 01.2019 09.2019 
3 ООУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Кадино 01.2019 09.2019 
4 ПООУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Мралино 01.2019 09.2019 
5 ПООУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Бунарџик 01.2019 09.2019 
6 ООУ,,Браќа 

Миладиновци‘‘ 
н.м.Миладиновц
и 

01.2019 09.2019 

7 ПООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Мршевци 01.2019 09.2019 

8 ПООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Текија 01.2019 09.2019 

9 ЈОУДГ,,Гоце Делчев‘‘ н.м.Марино 01.2019 09.2019 
 

ТАБЕЛА – ЛИЦА ВО УЧИЛИШТАТА ЗАДОЛЖЕНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, 
ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Реден 
број 

Училиште Место  Одговорно 
лице 

Работно место 

1 ООУ,,Гоце 
Делчев‘‘ 

н.м. Илинден Далиборка  
Ѓорѓиевска 

наставник по 
физика 

2 СОСУ,,Илинден‘‘ н.м. Марино Гоце 
Филиповски 

хаус мајстор 

3 ООУ,,Ристо н.м.Кадино Снежана наставник по 
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Крле‘‘ Петковска биологија 
4 ПООУ,,Ристо 

Крле‘‘ 
н.м.Мралино Жаклина 

Смилевска 
одделенски 
наставник 

5 ПООУ,,Ристо 
Крле‘‘ 

н.м.Бунарџик Лидија 
Ѓаковска 

одделенски 
наставник 

6 ООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Миладиновци Христина  
Јосимовска 

хигиеничар 

7 ПООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Мршевци Весна 
Спасовска 

одделенски 
наставник 

8 ПООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Текија Наташа 
Блажевска 

одделенски 
наставник 

9 ЈОУДГ,,Гоце 
Делчев‘‘ 

н.м.Марино Верица 
Трипуновиќ 

хигиеничар 

 
 
ЦЕЛ 4.3 
 
Создавање здрави поколенија преку постојано следење на здравствената 
состојба на учениците и нивна имунизација;  
 
АКТИВНОСТИ 4.4 
 
За систематските прегледи и вакцинациите на учениците надлежен е Здарвствен 
дом - Илинден а се вршат според однапред изготвен распоред на Здравствениот 
дом по што училиштата благовремено се известуваат за распоредот и термините;  
За следење на здравјето на забите на учениците надлежен  е Здравствен дом- 
Автокоманда;  
По добивање на известувањето од надлежната здравствена установа основните 
училишта се обврзани да ги превземат потребните активности. За таа цел 
училиштата имаат назначено лице кое по известувањето од надлежната 
здравствена установа пристапува кон активности за спроведување на прегледите;  
Систематските прегледи се извршуваат во I, III, V и VII одделение, а точните 
термини за систематски прегледи и вакцинација се определуваат дополнително.  
 

ТАБЕЛА – РАСПОРЕД ЗА ВАКЦИНАЦИЈА ПО ОДДЕЛЕНИЈА 
Реден 
број 

Одделение Вакцина 

1 I Р1МРП 
2 II Дите Дифтерија, тетанус 
3 II Полио  Детска парализа 
4 VIII Мали сипаници, заушки, црвенка 

 
ТАБЕЛА – ЛИЦА ОД УЧИЛИШТАТА ЗАДОЛЖЕНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМАТСКИ 

ПРЕГЛЕДИ И ВАКЦИНАЦИИ 
Ред. 
број 

Училиште Место  Одговорно лице Работно 
место 

1 ООУ,,Гоце 
Делчев‘‘ 

н.м. Илинден Емилија Трипуновска психолог 

2 СОСУ,,Илинден‘‘ н.м. Марино Фросина 
Каранфиловска  

психолог 

3 ООУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Кадино Ристена Огненова одделенски 
наставник 

4 ПООУ,,Ристо 
Крле‘‘ 

н.м.Мралино Катерина Величковска одделенски 
наставник 
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5 ПООУ,,Ристо 
Крле‘‘ 

н.м.Бунарџик Славица Димитриевска 
Ристовска 

одделенски 
наставник 

6 ООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Миладиновци Олгица Павловска секретар 

7 ПООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Мршевци Силвана Величковска одделенски 
наставник 

8 ПООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Текија Радица Блажевска одделенски 
наставник 

9 ЈОУДГ,,Гоце 
Делчев‘‘ 

н.м.Марино Силвана Атанасовска 
Трајковски 

логопед 

 
Децата од предшколска возраст се вакцинираат индивидуално. 
 
4.5 ЦЕЛ 
 
Одржување на беспрекорни хигиенски услови со цел спречување на настанување 
и ширење на заразни болести. 
 
4.6 АКТИВНОСТИ 
- постојано одржување на хигиена во работните простории; 
- постојано одржување на хигиена со дезинфекција во санитарните јазли; 
- течен сапун во тоалетите; 
- замена (каде што има потреба) на чучавци со WC школки и писуари;  
- зголемување на бројот на хигиеничари; 

Финансиски средства за извршување на оваа цел ќе обезбедат училиштата од 
сопствените буџети. 

 
5.ОПШТА МЕРКА 
Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на 
здравјето на населението 
 
5.1 ЦЕЛ 
Промоција на здравјето и превенција од заразни болести преку здравствена 
едукација на децата во основните училишта на територијата на општината.  
 
5.2 АКТИВНОСТИ 

1. Здравствена едукација;  
2. Воспоставување на позитивни навики и обичаи во врска со чување и 

унапредување на здравјето при што учество ќе земат: Единиците на 
локалната самоуправа, Јавните здравствени установи,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Центар за јавно здравје, Централни комитети, Основни училишта и 
Невладини организации; 

3. Промоција на здравјето и превенција од заразни болести  при што учество 
ќе земат Единиците на локална самоуправа, Јавни здравствени установи,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Центар за јавно здравје, Централни комитети, Основни училишта, 
Невладини организации; 

4. Во 2019 година советодавни и едукативни предавања во училиштата ќе се 
вршат и на други теми согласно потребите и согласно можностите на 
Центар за јавно здравје Скопје. 

 
6. ОПШТА МЕРКА 
Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и 
други хигиенско-технички мерки на населени места и јавни површини. 

 
Јавните површини и населените места се исто така места на кои постои 
опасност од појава и ширење на заразни болести како од комунален отпад  така 
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и при наезда на инсекти и други штетници кои се преносители на заразни 
заболувања (комарци, скакулци, глувци, стаорци).  
Чистење на јавните површини од комунален отпад во 2019 година ќе врши ЈКП 
Илинден согласно Програмата за одржување  на јавната чистота на подрачјето 
на Општина Илинден за 2019 година. 
Во случај на наезда од штетници и инсекти општината во соработка со 
надлежниот Завод за здравствена заштита - Скопје и по негова претходна 
препорака, ќе води грижа за безбедноста на граѓаните и од овој вид на 
загрозување со вршење на дезинсекција и дератизација. 
 
6.1  ЦЕЛ 
 

    Уништување на штетници кои предизвикуваат или се преносители на зарази. 
 

 
6.2 АКТИВНОСТИ 
 

- Дезинфекција на општинската зграда и Домовите  на култура во сите населени 
места. 

- Превентивна дезинсекција на населени места согласно Акциониот план за 
ставање под контрола на заболувања кои се пренесуваат преку вектори во 
посебен акцент на комарци и крлежи како вектори, со примена на краткорочни и 
долгорочни мерки во Република Македонија. 
- 2 терестични третирања за уништување на возрасни форми на комарци 

(адултицидна дезинсекција во месец јуни/јули/август или септември) на 
површина од 300ха; 

- Дератизација по шахти за фекална канализација во 1 наврат и тоа во 
н.м.Илинден , н.м.Марино и н.м Кадино. 

 
                                    7. Надзор над извршување на Програмата  

 
          Надзор над извршување на Програмата за спроведување на општи мерки 
за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина 
Илинден за 2019 година врши надлежниот општински орган  Одделението за 
инспекциски надзор –Инспекторат согласно Законот за заштита на населението 
од заразни болести. 
 

8. Завршна одредба 
 

          Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
‘’Службен гласник на Општина Илинден’’. 
 
Архивски број: 07- 2456/8                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 27.12.2018г.                                 Претседател 
                      м-р Александар Георгиевски с.р. 
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     6.Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост  на Република Mакедонија на подрачјето на Општина Илинден за 2019 
година бр.07- 2456/4 од 27.12.2018г 

7.Решение за објавување на Програма  за одржување јавна чистота на 
подрачјето на Општина Илинден  за 2019 година бр.08-13/4 од 03.01.2019 г  
     8.Програма  за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден  за 

2019 година бр.07- 2456/5 од 27.12.2018г 
     9.Решение за објавување на Програма за собирање и транспортирање на 

комунален цврст отпад oд територијата  на Општина Илинден за 2019 година 
бр.08-13/5 од 03.01.2019 г  

10.Програма за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад oд 
територијата  на Општина Илинден за 2019 година бр.07- 2456/6 од 27.12.2018г 

11.Решение за објавување на Програма за користење, одржување и изградба на 
јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2019 година бр.08-13/6 
од 03.01.2019 г  

12.Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на 
подрачјето на Општина Илинден за 2019 година бр.07- 2456/7 од 27.12.2018г 

13.Решение за објавување на Програма за спроведување на општи мерки за 
заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Илинден за 
2019 година бр.08-13/7 од 03.01.2019 г  

14.Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 
заразни болести на подрачјето на Општина Илинден за 2019 година бр.07- 2456/8 од 
27.12.2018г 
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